หลักสู ตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอก

หลักสู ตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
Integrated Program of Bachelor of Business Administration in Integrative Business
Management
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
ชื่อย่ อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration
(Integrative Business Management)
ชื่อย่ อ B.B.A. (Integrative Business Management)
ไม่ มี

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
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หน่ วยกิต

5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการแบบบูรณาการและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน สาขาวิชาการบริหารการตลาดและสาขาวิชาการบริหารโลจิ
สติกส์ และการปฏิบัตกิ าร หลักสู ตร พ.ศ. 2549
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 19/2555
เมือ่ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษาในการประชุ มครั้ งที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจยั และทางานในองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้ องในด้ านดังต่ อไปนี้
1. ด้ านการเงิน
2. ด้ านการตลาด
3. ด้ านการบริหารองค์ การ และการประกอบการ
4. ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ

9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์

10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจาก ASEAN Economic Community ในปี 2558 ประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ได้ แก่ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงในตลาดการเงินของโลก ทาให้ การ
เคลือ่ นย้ ายเงินทุน สินค้ า และบริการ รวมทั้งการขยายตัวของการเปิ ด
เขตการค้ าเสรี ส่ งผลต่ อรูปแบบระบบการค้ าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิ ดเสรีทางการเงินทา
ให้ เกิดการเคลือ่ นย้ ายเงินทุนระหว่ างประเทศ การดาเนินธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือ
ทีห่ ลากหลาย ส่ งผลให้ มคี วามจาเป็ นทีต่ ้ องพัฒนากาลังคน ให้ มคี วามรู้ ความสามารถ ในระดับสากล
มีความเข้ าใจในผลกระทบระดับนานาชาติ และสามารถแข่ งขันกับบัณฑิตทีจ่ บจากประเทศในกลุ่มสมาชิกได้
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การรวมตัวของประเทศในกลุ่ม ASEAN จนเกิดเป็ น ASEAN Economic Community ในปี
2558 ส่ งผลให้ ประเทศไทยต้ องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด ได้ แก่ ความก้ าวหน้ า อย่ างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี บุคลากรจึงต้ องมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ที่
เท่ าทันกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว รองรับการทางานร่ วมกับคนทีม่ คี วามหลากหลายด้ านเชื้อชาติมากขึน้ จึงทาให้ ต้องมีหลักสู ตรที่
จะต้ องเข้ าใจวัฒนธรรมทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม
11.

ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน

11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบดังกล่ าว ส่ งผลให้ การวางแผนหลักสู ตร ควรสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
ในเชิงรุกของประเทศ ทีม่ ่ งุ ด้ านการหาตลาดเพิม่ และการผลักดันให้ ผ้ผู ลิตในประเทศปรับตัวให้ สามารถแข่ งขันได้ นโนบายการ
เสริมสร้ างทุนสังคม ทีม่ ่ งุ พัฒนาศักยภาพคนในทุกมิตทิ ้งั ด้ านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนนโยบายการบริหารจัดการองค์
ความรู้ อย่ างเป็ นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้ างองค์
ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสังคมไทย และ
นโยบายการพัฒนาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นของไทยรวมถึงการสร้ างมูลค่ าเพิม่ ซึ่งจะเป็ นสินทรัพย์ ทางปัญญา
ทีส่ ร้ างมูลค่ าทางเศรษฐกิจได้
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจการจัดการศึกษาในด้ านต่ าง ๆ โดยคานึงถึงการกระจายโอกาสให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสใน
การเข้ าศึกษา และเพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทา
ประโยชน์ เพือ่ ส่ วนรวม พันธกิจการพัฒนาองค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ พันธกิจการให้ บริการวิชาการ
แก่ สังคมเพือ่ ถ่ ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ และการเรียนรู้ จากบริการวิชาการ พันธกิจ การส่ งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวติ ไทย การ
รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้ างค่ านิยมทีเ่ น้ นประโยชน์ ในการดารงชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ านิยม
ประชาธิปไตย และความเป็ นธรรม รวมทั้งการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรมสากล ได้ สนับสนุน

การดาเนินนโยบายของประเทศดังกล่ าวข้ างต้ น โดยมีพนั ธกิจการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีส่ นับสนุนให้ พนั ธกิจต่ าง ๆ สามารถดาเนินไปได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
12.

ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รายวิชาต่ างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังต่ อไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่
ส่ วนที่ 1
มธ.100
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
มธ.110
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
มธ.120
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
มธ.130
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
มธ.152
หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
สษ.070
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 (สาหรับผู้ทมี่ พี นื้ ความรู้ ไม่ถึง สษ.171)
0 (3-0-6)
สษ.171
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-06)
สษ.172
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
ส่ วนที่ 2
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
-ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
คณะฯ ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรควบตรี – โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ เพือ่ พิจารณาวาง
แผนการดาเนินการด้ านการจัดการเรียนการสอน กาหนดกลไกในการประเมินและปรับปรุงเพือ่ ยกระดับคุณภาพทางวิชาการใน
รู ปแบบต่ าง ๆ ทั้งด้ านการฝึ กงาน กิจกรรมวิชาการ
และการจัดกิจกรรมเสริม หลักสู ตร อีกทั้งได้ มกี ารแต่ งตั้ง ผู้อานวยการหลักสู ตรควบตรี–โทฯ เป็ น ผู้ดาเนินงานตาม
ทิศทาง และแผนงานทีค่ ณะกรรมการกาหนดไว้ โดยมีผ้ทู รงคุณวุฒิจากหน่ วยงานภายนอกร่ วมเป็ นกรรมการให้ คาปรึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ ทาหน้ าทีใ่ นการบริหาร กากับ ดูแล และปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ลกึ รู้ จริง นาไป
พัฒ นาต่ อ ได้ ใ นอนาคตมีค วามกล้ า แสดงออก กล้ า แสดงความคิด ในเรื่ อ งที่ถู ก ต้ อ ง มีค วามสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม ไม่ โ อ้ อ วด และมี
ความสามารถในการพยากรณ์ แนวโน้ มต่ างๆ ที่จะเกิดขึ้ นและความสามารถหาแนวทางในการรับมือกับผลกระทบต่ างๆ ที่มีต่อการ
บริหารธุรกิจได้ อย่ างสร้ างสรรค์
1.2 ความสาคัญ
ภาคธุรกิจเป็ นส่ วนสาคัญที่มีผลต่ อการขับเคลื่อนประเทศให้ ก้าวหน้ าสามารถแข่ งขันได้ และและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกตลอดจนต้ องสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ ดังนั้นการดาเนิน
ธุรกิจจึงต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ท้งั ในด้ านของการบริหารในองค์ รวม ความรู้ เฉพาะด้ านที่สามารถนาไปแสวงหาวิธี หรือกลยุทธ์ ใหม่ ๆ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ องค์ กรได้ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์

1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถบูรณาการความรู้ และทักษะการจัดการ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ ในโลกการทางาน
จริงของภาคธุรกิจ สังคม และชุมชน
2.
3.
4.

เพื่อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ที่มีค วามรู้ ร อบ รู้ ลึก และมีค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้า นการจัด การธุ รกิจ ที่ทัน สมัย
สอดคล้ องกับแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของความต้ องการบุคลากรด้ านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพือ่ สร้ างบัณฑิตให้ มคี วามคิดสร้ างสรร และความคิดเชิงนวัตกรรมเพือ่ สามารถปรับประยุกต์ ใช้ ความรู้ ด้านการจัดการธุรกิจ
ให้ สามารถนาเสนอนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการสื่ อสารการใช้ ภาษาต่ างประเทศ มีภาวะความเป็ นผู้นาและมีความสามารถทางาน
ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ เป็ นอย่ างดี

5.

เพือ่ สร้ างบัณฑิตทีม่ จี ริยธรรม จิตสานึกความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ และสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง
1 ภาคการศึกษา
ปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สัปดาห์ (รวมสั ปดาห์ สอบกลางภาค) และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อย
กว่ า 6 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ

1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

1.3

การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน –กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ถ้ ามี)
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัตทิ วั่ ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม ถึงปัจจุบันฉบับ พ.ศ. 2555) ข้ อ 7
2. รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
3. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตามแต่และช่ องทางการคัดเลือกกาหนดไว้
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1.สอบคัดเลือกผ่านระบบ Admissions ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2.สอบคัดเลือกผ่านโครงการรับตรง ดาเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.สอบผ่านโครงการเรียนดีภาคกลาง ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)

2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับ พ.ศ. 2555) ข้ อ
10.10 และ ข้ อ 15
2) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552
3.

หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 120 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสู ตร อย่ างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติและอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษา
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนรายวิชาไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างองค์ ประกอบและข้ อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
84
หน่ วยกิต
2.1 หมวดวิชาความรู้ พนื้ ฐานทางธุรกิจ
18
หน่ วยกิต
2.2 หมวดวิชาทักษะทางธุรกิจ
39
หน่ วยกิต
2.3 หมวดวิชาบูรณาการกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจ
27
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2
ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1.อักษรสองตัวแรก กธ./BI หมายถึง วิชาของหมวดวิชาความรู้ ทางธุรกิจ
และหมวดวิชาความรู้ ทางภาษา
2.ตัวเลข 3 ตาแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง
การเรียงลาดับวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนร่ วมบังคับ
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ชั้นปี ทีค่ วรศึกษา

3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียน
จานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.110
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110
Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100
TU100
มธ.120
TU120

บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
Civic Education
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
Integrated Social Sciences

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.130
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130
Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.152
หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
TU152
Fundamental Mathematics
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
TH161
Thai Usage
สษ.070
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
EL070
English Course 1
สษ.171
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
EL171
English Course 2
สษ.172
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
EL172
English Course 3

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

3 (3-0-3)

3 (3-0-3)
0 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)

ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กาหนดไว้ จานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี้
1. บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG221
Reading for Information
อ.241 การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG241
Listening – Speaking 1
2. เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 2 ยกเว้ น รายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และวิชา พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น
2) วิชาเฉพาะ
84
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะรวมทั้งหมด 84 หน่ วยกิต แยกตามหมวดวิชาดังนี้
หมวดวิชาความรู้ พนื้ ฐานทางธุรกิจ (18 หน่ วยกิต)
กธ.201
หลักการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
BI 201
Principles of Business Management
กธ.202
การจัดการองค์ การ
3 (3-0-6)
BI 202
Organisational management
กธ.203
กฎหมายธุรกิจ และระเบียบการค้ า การลงทุน
3 (3-0-6)
BI 203
Business Laws and Trading and Investment Regulations
กธ.204
การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BI 204
Taxation
กธ.301
ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
3 (3-0-6)
BI301
Business, Society and Communities
กธ.302
การเงินบูรณาการ
3 (3-0-6)
BI302
Integrated Finance
หมวดวิชาทักษะทางธุรกิจ (39 หน่ วยกิต)
(1) นักศึกษาต้ องศึกษาหมวดวิชาทักษะทางธุรกิจ จานวน 7 วิชา 27 หน่ วยกิต ดังนี้
กธ.211
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
BI 211
Industry and Competition Analysis
กธ.212
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
BI 212
Accounting and Financial Information for Decision Making
กธ.213
การวิเคราะห์ ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ
BI 213
Business Problem Analysis and Decision Making
กธ.214
ระเบียบวิจยั ธุรกิจ
BI214
Business Research Methodology
กธ.311 การวางแผนธุรกิจ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 (3-9-6)
6 (3-9-6)

BI311
กธ.312
BI312
กธ.313
BI 313

Business Planning
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง
Good Governance and Risk Management
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
Business Culture and Etiquette

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(2) นักศึกษาต้ องศึกษาภาษาต่ างประเทศ จานวน 12 หน่ วยกิต ดังนี้
1. เลือกศึกษาภาษาต่ างประเทศทีเ่ ปิ ดสอนโดยสถาบันภาษา หรือคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียง 1 ภาษา จานวน 4 วิชา 12หน่ วยกิต หรือ
2. เลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ จากกลุ่มวิชาการสื่ อสารทางธุรกิจ ด้ วยภาษาต่ างประเทศต่ อไปนี้
1 กลุ่มวิชา
กลุ่มที่ 1
กธ.151
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
BI151
Business Communication in Chinese1
กธ.152
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
BI152
Business Communication in Chinese 2
กธ.251
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
BI251 Business Communication in Chinese 3
กธ.252
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
BI252 Business Communication in Chinese 4
กลุ่มที่ 2
กธ.161
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
BI161 Business Communication in Japanese 1
กธ.162
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
BI162 Business Communication in Japanese 2
กธ.261
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
BI261
Business Communication in Japanese 3
กธ.262
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
BI262
Business Communication in Japanese 4
กลุ่มที่ 3
กธ.171
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
BI171
Business Communication in German 1
กธ.172
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
BI172
Business Communication in German 2
กธ.271
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 3
3 (3-0-6)
BI271
Business Communication in German 3

กธ.272
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 4
BI272 Business Communication in German 4

3 (3-0-6)

กธ.181
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 1
BI181
Business Communication in a Foreign Language 1
กธ.182
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 2
BI182
Business Communication in a Foreign Language 2
กธ.281
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 3
BI281 Business Communication in a Foreign Language 3
กธ.282
การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 4
BI282 Business Communication in a Foreign Language 4

3 (3-0-6)

กลุ่มที่ 4

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หมวดวิชาบูรณาการกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจ (27 หน่ วยกิต)
กธ.321
กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย
3 (3-0-6)
BI321
Business and Strategy in Asia
กธ.322
กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจระดับโลก
3 (3-0-6)
BI322
Global Business and Strategy
กธ.323
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงานและสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
3 (3-0-6)
BI323
Performance Management and Value Creation
กธ.421
สัมมนานโยบาย และกลยุทธ์ ธุรกิจ
3 (3-0-6)
BI421
Seminar in Business Policy and Strategy
กธ.422
สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
BI422
Seminar in Contemporary Business Management
กธ.429
โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
6 (0-18-12)
BI429
Innovative Business Project
กธ.439 ธุรกิจภาคปฏิบัติ (ฝึ กงาน)
6 (ฝึ กปฏิบัติ 288 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BI439 Business in Practice: Internship
3) วิชาเลือกเสรี

6

หน่ วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ทั้งนี้ ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 หมวดภาษาต่ างประเทศ ได้ แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาเขมร ภาษา
พม่ า ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน หรือ
วิชาทีเ่ ปิ ดบรรยายโดยหลักสู ตรฯ ทีเ่ ปิ ดให้ นักศึกษาเลือกศึกษาเป็ นวิชาเลือกเสรี ดังนี้
กธ.221
เศรษฐกิจการเมืองไทยและโลก
BI221 Thai and Global Political Economy

3 (3-0-6)

กธ.331
BI331
กธ.231
BI231
กธ.337
BI337
กธ.338
BI338
กธ.339
BI339

การบริหารฐานลูกค้ าเพือ่ สร้ างมูลค่ ากิจการ
Customer Base Management for Value Creation
ความคิดสร้ างสรรค์ กบั การสื่อสาร
Creativity and Communication
หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 1: ชื่อหัวข้ อ
Special Topic in Business 1: Topic Name
หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 2: ชื่อหัวข้ อ
Special Topic in Business 2: Topic Name
หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 3: ชื่อหัวข้ อ
Special Topic in Business 3: Topic Name

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)
3 (3-0-6)

วิชาทีน่ ักศึกษานามาเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้ คอื
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “มธ” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์กร
การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาหลักสู ตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
นักศึกษาหลักสู ตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
ไม่ สามารถศึกษาได้ ครบตามเงือ่ นไขและโครงสร้ างของหลักสู ตรชั้นปริญญาตรี นักศึกษาสามารถ
ขอรับอนุปริญญาได้ หากศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ได้ ครบตามเงือ่ นไขดังต่ อไปนีค้ อื
1. ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 96 หน่ วยกิต
2. ได้ รับค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00
3. ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ าห้ าภาคการศึกษาปกติ
4. ได้ ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวม 30 หน่ วยกิต
5. ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่ า 63 หน่ วยกิต
6. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
กธ.212 การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี และการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กธ.201 หลักการจัดการธุรกิจ
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 หรือ สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
รวม
ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต
3
3
2
3
2
3
3
19
หน่ วยกิต

มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
กธ.202 การจัดการองค์ การ
กธ.203 กฎหมายธุรกิจ และระเบียบการค้ า การลงทุน
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

3
3
3
2

วิชาภาษาต่ างประเทศ

3
รวม

14

ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3

3
รวม

3

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
กธ.302 การเงินบูรณาการ
กธ.204 การภาษีอากร
กธ.211 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
กธ.214 ระเบียบวิจยั ธุรกิจ
วิชาภาษาต่ างประเทศ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
กธ.301 ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
กธ.213 การวิเคราะห์ ปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
กธ.311 การวางแผนธุรกิจ
วิชาภาษาต่ างประเทศ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18

ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

รวม

3
3

เลือกเสรี

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
กธ.321 กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย
กธ.323 การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงานและสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
กธ.421 สัมมนานโยบาย และกลยุทธ์ ธุรกิจ
วิชาภาษาต่ างประเทศ
เลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กธ.312 ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
กธ.313 วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
กธ.322 กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจระดับโลก
กธ.422 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3

ปี การศึกษาที่ 3
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
รวม

3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
กธ.429 โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
กธ.439 ธุรกิจภาคปฏิบัติ (การฝึ กงาน)
รวม

หน่ วยกิต
6
6
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
มธ.100
TU100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Civic Education
การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of
Law) เข้ าใจความหมายของ ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น ‚พลเมือง‛ ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ.110
TU110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ ในยุคต่ างๆ ทีไ่ ด้ สะท้ อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จกั มีวธิ ีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ าง ๆ ทีม่ นุษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถดาเนินชีวติ ต่ อไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนี้
มธ.120
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิช าสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั ง คมศาสตร์ มีค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษาก าเนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืน้ ฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทมี่ คี วามสาคัญและมีส่วนเกีย่ วข้ องต่ อการดาเนินชีวติ ในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม
คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
มธ.152
TU152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่ คยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตา่ กว่ า
16 หน่ วยกิต หรือเป็ นวิชาทีค่ ณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทใี่ ช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
ท.161
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพู ด โดยเน้ นการจับใจความสาคัญ การ
ถ่ ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีม่ ไิ ด้ คดิ หน่ วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอที่จะเข้ า
ศึกษาในระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นาไปคิดรวมกับจานวนหน่ วยกิต
ทั้งหมดหรือคานวณค่ าระดับเฉลีย่ )
หลักสู ตรเบือ้ งต้ นเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ ในชีวติ จริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.171
EL171

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3 (3-0-6)
English Course 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 070 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพือ่ ส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสาหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ู งขึน้

สษ.172
EL172

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3 (3-0-6)
English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 171 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบู รณาการในระดับที่ซับซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
อ.221

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 172 หรือได้รับยกเว้ น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการอ่ านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือ้ หา และวิธีการนาเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงานทีอ่ ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.241

การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 172 หรือได้รับยกเว้ น สษ. 172
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวติ ประจาวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้ น ฝึ กการออกเสียงทีถ่ ูกต้ อง เรียนรู้ วฒ
ั นธรรม
และขนบธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีก่ าหนด ให้ เพือ่ สร้ างความมัน่ ใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
กธ.201 หลักการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
BI201 Principles of Business Management
ความสาคัญ บทบาท และความรั บผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม รู ปแบบการจัดตั้ง และการ
ดาเนินธุ รกิจ กระบวนการทางธุ รกิจ รวมถึงองค์ ความรู้ ในหน้ าที่งานหลักๆทางธุ รกิจ ทั้งด้ านการตลาด การผลิต การจัดการ
การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีและระบบข้ อมูล เพื่อให้ เข้ าใจลักษณะงานในแต่ ละด้ าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนของการเชื่อมโยง
ระหว่ างหน้ าทีง่ านต่ างๆเพือ่ ให้ การดาเนินธุรกิจประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย
กธ.202 การจัดการองค์ การ
3 (3-0-6)
BI202 Organisational management
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมองค์ การ การจัดองค์ การในรู ปแบบต่ าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการจัดการที่จะ
ทาให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่สาคัญขององค์ การทั้งในด้ าน คน สิ่ งของ เงิ น และข้ อมูลต่ างๆได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
รวมถึงหลักการในการปรับตัวขององค์ การให้ สอดรับกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
กธ.203 กฎหมายธุรกิจ และระเบียบการค้ า การลงทุน
3 (3-0-6)
BI203 Business Laws and Trading and Investment Regulations
กฎหมายส าคัญ ๆที่เ กี่ย วกับ การจั ด ตั้ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการแข่ ง ขั น โดยเฉพาะในส่ วนที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
กระบวนการทางธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ และข้ อห้ ามต่ างๆ รวมถึงกฎ กติกา และระเบียบ ของรัฐทีส่ ่ งผลกระทบทั้งในทางบวก
และทางลบต่ อศักยภาพในการแข่ งขัน และความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ

กธ.204 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BI204 Taxation
หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการเสียภาษีของบุคคล และองค์ การธุรกิจ โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ประเภทต่ างๆ ทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบันคือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล ภาษีมูลค่ าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงภาษีที่องค์ การบริหาร ส่ วน
ท้ องถิ่นเป็ นผู้จดั เก็บ ได้ แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้ องที่ และภาษีป้าย เป็ นต้ น
กธ.211 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
3 (3-0-6)
BI211 Industry and Competition Analysis
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 201 หลักการจัดการธุรกิจ
แนวคิด เศรษฐศาสตร์ จุลภาค การทางานของกลไกราคาอุปสงค์ และอุปทานของสิ นค้ าและเครื่องมือที่ประสมประสาน
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ โครงสร้ างตลอดจนวิวัฒนาการ
และสภาพแวดล้ อมต่ างๆที่ส่งผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน ทั้งนีโ้ ดยมุ่งพัฒนาทั้งความรู้ ความ
เข้ าใจ และทักษะการวิเคราะห์ ที่เป็ นพืน้ ฐานสาคัญสาหรับการกาหนด กลยุทธ์ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจที่มีความ
ซับซ้ อน และความไม่ แน่ นอนในระดับสู ง
กธ.212 การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี และการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
BI212 Accounting and Financial Information for Decision Making
วงจร ประเภทและประโยชน์ ของข้ อมูลทางการบัญชี และการเงิน โดยครอบคลุมแนวคิด และเครื่ องมือด้ านการบัญชี
การเงิน การบัญชีบริหาร และการเงินธุรกิจที่เหมาะสมในการนามาใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูลทางการบัญชีและการเงินในลักษณะที่
เชื่อมโยง และสะท้ อนความสั มพันธ์ กับกลยุทธ์ ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะในการ
แปลความหมายของข้ อมูลทางการบัญชี และการเงินเพือ่ นามาใช้ ในการวางแผน และการตัดสินใจทีส่ าคัญๆทางธุรกิจ
กธ.213 การวิเคราะห์ ปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BI213 Business Problem Analysis and Decision Making
แนวคิด เครื่องมือ และวิธีการที่ช่วยในการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหา และกาหนดทางเลือกต่ างๆที่เป็ นไปได้ เพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งในด้ านการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมทั้ง
เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ ทางสถิติ และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการแก้ ไขปัญหา
กธ.214 ระเบียบวิจยั ธุรกิจ
6 (3-9-6)
BI214 Business Research Methodology
เป้ าหมาย หลักการ และกระบวนการในการวิจัยธุ รกิจ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะในการระบุปัญหา การกาหนดกรอบ
แนวคิดในการพิจารณาปั ญหา การออกแบบวิธีการต่ างๆ เพื่อใช้ ในการค้ นหาคาตอบ การดาเนินการค้ นหาคาตอบจากแหล่ งข้ อมูล
ประเภทต่ างๆ การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลความหมายของข้ อมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความเป็ นไปได้ ของ
ข้ อมูลก่ อนนาไปใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

กธ.221 เศรษฐกิจการเมืองไทยและโลก
3 (3-0-6)
BI221 Thai and Global Political Economy
วิเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็นปั ญ หา และนโยบายด้ านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยและโลก โดยคัดสรร
ประเด็น ที่มีค วามสาคัญและกาลังเป็ นที่สนใจในขณะนั้นมาทาการวิเคราะห์ อย่ างลึกซึ้ง และเป็ นระบบ โดยใช้ ระเบีย บวิธี ทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ การเมือง
กธ.231 ความคิดสร้ างสรรค์ กบั การสื่อสาร
3 (3-0-6)
BI231 Creativity and Communication
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ เพือ่ นามาใช้ ในขั้นตอนต่ าง ๆ ทางธุรกิจซึ่งครอบคลุมการแก้ ไข
ปัญหาในสถานการณ์ สาคัญ ๆ โดยสามารถนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ ให้ กับกลุ่มเป้ าหมายในรู ปแบบต่ าง ๆอย่ างมีประสิ ทธิผล บน
พืน้ ฐานความเข้ าใจในหลักการออกแบบวิธีการสื่อสารข้ อความตลอดจนรูปแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมสาหรับสื่อแต่ ละประเภทและแต่
ละสถานการณ์
กธ.301 ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
3 (3-0-6)
BI301 Business, Society and Communities
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 201 หลักการจัดการธุรกิจ
หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของธุ รกิจในฐานะที่เป็ นสมาชิ กหน่ วยหนึ่งของสั งคม และชุ มชน ซึ่ งเป็ นที่ต้ังของธุ รกิจ
เนื้อหาครอบคลุมแนวคิด และหลักการจัดการที่สะท้ อน การให้ ความสาคัญกับจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจที่มิใช่ แต่ เพียงเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นเท่ านั้น หากแต่ รวมถึงประโยชน์ ของสั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่ างๆ โดยมุ่งเน้ นให้
ความสาคัญในเรื่องดังกล่ าวประสาน และสอดแทรกอยู่ในการออกแบบ กลยุทธ์ และกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่ างๆที่
ปรากฏแก่ สายตาสาธารณชน
กธ.302 การเงินบูรณาการ
3 (3-0-6)
BI302 Integrated Finance
แนวคิด ทฤษฎีในการบริ หารจัดการทางการเงิน เพื่อสร้ างมูลค่ าสู งสุ ดให้ แก่ องค์ กร เนื้อหาวิชาครอบคลุมแนวคิด การ
บริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน และการนาโมเดลต่ างๆ ทางการเงิน ใช้ ในการตัดสิ นใจ รวมถึงศึกษาถึงช่ องทางการจัดหาทุนในรู ปแบบ
ต่ างๆ ทั้งจากตลาดเงิน และตลาดทุน ภายในประเทศ และภู มิภาครวมถึงแนวคิด เรื่ องการวัดความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทน
รวมถึงตัวแบบการตั้งราคาสินทรัพย์
กธ.311 การวางแผนธุรกิจ
6 (3-9-6)
BI311 Business Planning
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 211 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน และ บธ. 214 ระเบียบวิจยั ธุรกิจ
แนวคิด วัตถุประสงค์ ตลอดจนกระบวนการในการพัฒนา และประเมินความเป็ นไปได้ ของ แผนธุรกิจสาหรับทั้งธุรกิจที่
เริ่ มต้ นใหม่ และธุ รกิจที่ดาเนินการอยู่แล้ ว เนื้อ หาครอบคลุมแบบจาลองธุ กิจ องค์ ประกอบในส่ วนต่ างๆของแผนธุ รกิจ ตั้งแต่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย การวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์ ธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต/การปฏิบัติการ แผนการ

จัดการ แผนการเงิน และแผนสารอง ทั้งนีโ้ ดยมุ่งพัฒนาทักษะ ในการบูรณาการความรู้ ในหน้ าที่งานต่ างๆ ทางธุรกิจเพื่อการดาเนิน
ธุรกิจอย่ างเป็ นรู ปธรรม
กธ.312 ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
BI312 Good Governance and Risk Management
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 3
หน้ าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีต่อเป้ าหมายในการสร้ างความมั่งคั่ง และรั กษา
ประโยชน์ ให้ กับผู้มีส่วนได้ เสี ยขององค์ การ ผ่ านการออกแบบระบบการประเมิน และการจัดการ กับความเสี่ ยงในลักษณะต่ างๆที่
อาจจะ ส่ งผลกระทบต่ อเป้ าหมายดังกล่ าว โดยตั้งอยู่บนพืน้ ฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์ กรที่มีความโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้
กธ.313 วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BI313 Business Culture and Etiquette
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 3
ความรู้ พื้นฐาน ตลอดจนความรู้ รอบตัวในด้ านต่ างๆที่สาคัญและจาเป็ นสาหรั บการติดต่ อสื่ อสาร และ การวางตัวให้
เหมาะสมในแวดวงธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะในการนาเสนอทั้งในบริบทของการประชุ ม การนาเสนองาน
การเจรจาธุรกิจ การเข้ าสังคม และการแสดงความคิดเห็นในทีส่ าธารณะ
กธ. 321 กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย
3 (3-0-6)
BI321 Business and Strategy in Asia
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 211 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
พลวัตรของสภาพแวดล้ อม และลักษณะความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจในภู มิภาคเอเชี ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และรู ปการการดาเนินชี วิต รวมถึงแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์ มหภาค นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ
และการลงทุน ของประเทศและองค์ ก รระหว่ า งประเทศในระดับ ภู มิภาคเอเชี ยที่ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ รู ปแบบและโอกาส
ความสาเร็จของธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการเปรียบเทียบในด้ านทรัพยากร ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน และปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจในภูมภิ าคดังกล่ าว ทั้งนี้ รวมถึงการศึกษากรณีความสาเร็จ และล้ มเหลวทีส่ าคัญ ๆ ของธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย
กธ. 322 กลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจระดับโลก
3 (3-0-6)
BI322 Global Business and Strategy
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 211 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
พลวัตรของสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุ รกิจ ความเสี่ ยง และปั จจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อความสามารถในการ
แข่ งขันระดับนานาชาติของประเทศ อุตสาหกรรม และบริษัท รวมถึงกลยุทธ์ และแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในตลาดหลักๆของ
โลกให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากนโยบายของรัฐ มาตรการต่ างๆขององค์ กรระหว่ างประเทศ ตลอดจนข้ อตกลงทางการ
ค้ าระหว่ างประเทศทีส่ าคัญ ทั้งนี้ รวมถึงการศึกษากรณีความสาเร็จและล้ มเหลวทีน่ ่ าสนใจของธุรกิจระดับโลก

กธ. 323 การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงานและสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
3 (3-0-6)
BI323 Performance Management and Value Creation
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 212 การใช้ ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
หลักการ และแนวคิดต่ างๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาวิธีการวัดผลการดาเนินงานของกิจการ โดยมุ่งเน้ นการวิเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงระหว่ างกลยุทธ์ และผลการดาเนินงานเพือ่ กาหนดแนวทางในการสร้ างมูลค่ าให้ กิจการ ทั้งระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม และผลกระทบของการนาแนวคิดต่ างๆ ข้ างต้ นมาใช้ กบั กิจการทีม่ ขี นาดแตกต่ างกัน หรืออยู่ใน
อุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่ างกัน
กธ.331 การบริหารฐานลูกค้ าเพือ่ สร้ างมูลค่ ากิจการ
3 (3-0-6)
BI331 Customer Base Management for Value Creation
พัฒนาการ และแนวปฏิบัติสมัยใหม่ ในการบริหารความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ กรธุรกิจกับลูกค้ า ภายใต้ หลักการที่ว่าลูกค้ า
เป็ นสินทรัพย์ ตามแนวคิดสินทรัพย์ บนฐานตลาด ทั้งนี้ โดยการบูรณาการศาสตร์ ด้านการตลาด การเงิน และการจัดการ มาใช้ ในการ
วัดและประเมินมูลค่ าของฐานลูกค้ า รวมทั้งการคานวณดัชนีที่สาคัญ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ สาหรับการกาหนดกลยุทธ์ การออกแบบ
ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่ าของกิจกรรมในการจัดการความสัมพันธ์ ลูกค้ าเพือ่ สร้ างมูลค่ าให้ กบั กิจการทั้งในระยะสั้ นและระยะ
ยาว
กธ.337 หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 1: ชื่อหัวข้ อ
1.5 (1.5-0-3)
BI337 Special Topic in Business 1: Topic Name
แนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นพัฒนาการองค์ ความรู้ ทางธุรกิจตามทีร่ ะบุในชื่อหัวข้ อทีม่ เี นือ้ หาเพียงพอต่ อการศึกษาใน
การประยุกต์ ใช้ ในปริมาณงาน 1.5 หน่ วยกิต เพื่อประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจให้ มีความทันสมัย และ
เท่ าทันต่ อสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ ตลอดเวลา
กธ.338 หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 2: ชื่อหัวข้ อ
1.5 (1.5-0-3)
BI338 Special Topic in Business 2: Topic Name
แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นพัฒนาการองค์ ความรู้ ทางธุรกิจตามที่ระบุในชื่อหัวข้ อ ที่มีเนือ้ หาเพียงพอต่ อการศึกษา
การประยุกต์ ใช้ ในปริมาณงาน 1.5 หน่ วยกิต เพื่อประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจให้ มีความทันสมัย และ
เท่ าทันต่ อสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ ตลอดเวลา
กธ.339 หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ 3: ชื่อหัวข้ อ
3 (3-0-6)
BI339 Special Topic in Business 3: Topic Name
แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นพัฒนาการองค์ ความรู้ ทางธุรกิจตามที่ระบุในชื่อหัวข้ อ ที่มีเนือ้ หาเพียงพอต่ อการศึกษา
การประยุกต์ ใช้ ในปริมาณงาน 3.0 หน่ วยกิต เพื่อประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจให้ มีความทันสมัย และ
เท่ าทันต่ อสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ ตลอดเวลา
กธ.421 สัมมนานโยบาย และกลยุทธ์ ธุรกิจ
BI421 Seminar in Business Policy and Strategy

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 311 การวางแผนธุรกิจ
หลั ก การ และกระบวนการในการพั ฒ นา ก าหนด และปรั บ เปลี่ ย นนโยบายและกล ยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ โดยการบู ร ณาการ
ความสามารถในหน้ า ที่ง านด้ า นต่ างๆทางธุ ร กิจ เพื่อการสร้ างความได้ เปรี ย บในการแข่ งขั น ทั้ง นี้ โดยมุ่ งการเรี ยนรู้ จ ากการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นโดยกรณีศึกษา และการฝึ กปฏิบัตโิ ดยโปรแกรมจาลองทางธุรกิจ
กธ.422 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
BI422 Seminar in Contemporary Business Management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ. 311 การวางแผนธุรกิจ
พัฒนาการ และปัญหาใหม่ ๆทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดการธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่ างประเทศ โดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการค้ นคว้ าโดยอิสระ ตลอดจนการกาหนด
แนวทางการแก้ ไขปัญหา โดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทไี่ ม่ ยดึ ติดกับกรอบแนวคิด หรือธรรมเนียมปฏิบัตใิ นอดีต
กธ.429 โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
6 (0-18-12)
BI429 Innovative Business Project
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 4
การนาความคิดสร้ างสรรค์ และแนวคิดหรือหลักการใหม่ ๆ ทั้งจากแวดวง การจัดการธุ รกิจ และแวดวงวิชาการด้ านอื่นๆ
เพื่อนามาพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรม โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้ างนวัตกรรมในด้ านการจัดการในรู ปแบบ
ของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทางาน การแก้ ไขปั ญหา การนาเสนอ หรื อรู ปแบบอื่นๆ ซึ่งส่ งผลในการ
เสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขัน หรือการเพิม่ พูน ผลิตภาพให้ กบั องค์ การ
กธ.439 ธุรกิจภาคปฏิบตั (ิ การฝึ กงาน)
6 (ฝึ กปฏิบัตริ วม288ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BI439 Business in Practice: Internship
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 4
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัตงิ านด้ านธุรกิจในองค์ การทีอ่ ยู่ในรายชื่อทีค่ ณะฯอนุมตั ิ ภายใต้ การดูแลของคณะทีป่ รึกษา โดยมีการตก
ลงขอบเขตหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ ในการประเมินผล ที่ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ จากการนาความรู้ และทักษะที่ได้ ศึกษามาเพื่อใช้ สาหรั บการทางานใน ธุ รกิจจริ ง ก่ อนที่จะสาเร็ จการศึ กษาเข้ าสู่ โลกการ
ทางาน หรือการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทตามหลักสู ตร
กธ.151 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
BI151 Business Communication in Chinese 1
เรี ยนรู้ ระบบเสี ยงและฝึ กการออกเสี ยงภาษาจีน รู้ จักความเป็ นมาตลอดจนโครงสร้ างของตัวอักษรจีน เรียนรู้ ไวยากรณ์
เบือ้ งต้ นจนสามารถผูกแต่ งประโยคพืน้ ฐานได้ ด้วยตนเอง โดยอาศัยวงศัพท์ ซึ่งใช้ ในชี วิตประจาวันที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อขายและ
สานักงาน ประมาณ 250 คา
กธ.152 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 2
BI152 Business Communication in Chinese 2

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.151 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 1
ศึกษาต่ อจากวิชาการสื่ อสารทางธุ รกิจด้ วยภาษาจีน 1 เรียนรู้ รูปประโยคภาษาจีนที่ซับซ้ อนซึ่งใช้ บ่อยในชี วิตการทางาน
เพิ่มพูนคาศั พท์ โดยเฉพาะคาศั พท์ ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจและธุ รกิจการเงิน อีกประมาณ 350 คา ฝึ กวิเคราะห์ รูปอักษรจีนและ
เรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของพจนานุกรมจีนและการบันทึกตัวอักษรจีนในเครื่องคอมพิวเตอร์
กธ.251 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
BI251 Business Communication in Chinese 3
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.151 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 1
ฝึ กการออกเสียงและสนทนา โดยเรียนรู้ จากตัวอย่ างบทสนทนาสั้นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการติดต่ อสมาคมและการทางาน
สัมพันธ์ กบั บุคคลอืน่ ๆ ในเชิงธุรกิจ และฝึ กการแต่งบทสนทนาเป็ นภาษาจีน ด้ วยตนเอง
กธ.252 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
BI252 Business Communication in Chinese 4
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.151 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาจีน 1
ฝึ กการอ่ านและหมายจาตัวอักษรจีน จากข้ อเขียนสั้นๆ ทีม่ ศี ัพท์ เกีย่ วข้ องกับธุรกิจ ทั้งในรู ปแบบของจดหมาย รายงานข่ าว
ประกาศ โฆษณาแจ้ งความ ฯลฯ
กธ.161 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
BI161 Business Communication in Japanese 1
ฝึ กการออกเสี ยง อ่ าน และเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นคือ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิได้ เพื่อปู พืน้ ฐาน
สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ เคยเรียนมาก่ อนให้ สามารถฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่ าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่ น แนะนา
ตัว ถามราคา บอกวันเดือนปี การผัน กริ ยาและสามารถใช้ ภ าษาญี่ปุ่นติดต่ อสื่ อสารทางธุ รกิจ ขั้นพื้นฐานได้ ได้ เรี ยนรู้ คาศั พ ท์
ประมาณ 380 คา และอักษรคันจิ 41 ตัว
กธ.162 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
BI162 Business Communication in Japanese 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.161 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
โครงสร้ างไวยากรณ์ ต่อจากการสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 1 ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่ าน และเขียน ประโยคที่
ซับซ้ อนทีใ่ ช้ บ่อยในชีวติ ประจาวันและการทางานติดต่อธุรกิจ สามารถบอกเวลา สภาพดินฟ้าอากาศ บอกจุดประสงค์ บอกสาเหตุ
และเหตุผล การใช้ ประโยคขอร้ องการอ้ างอิงและถ่ ายทอดคาพูด การกระทาทีก่ าลังเกิดขึน้ และการใช้ กริยาสวมใส่ ได้ เรียนรู้ คาศัพท์
อีกประมาณ 395 คา และอักษรคันจิอีก 102 ตัว
กธ.261 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
BI261 Business Communication in Japanese 3
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.162 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปนุ่ 2 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย

โครงสร้ างไวยากรณ์ ต่อจากการสื่ อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 2 ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่ าน และเขียน สามารถ
สอบถามและโต้ ตอบพูดคุยทางธุรกิจในขั้นสู งขึน้ ไปอีกขั้นหนึ่ง สามารถใช้ สกรรมกริยาและอกรรมกริยาได้ บอกเจตนาการกระทา
ถ่ ายทอดคาพูด บอกความปรารถนาความต้ องการของที่ชอบและไม่ ชอบ บอกการเปรียบเทียบ การขออนุญาตและการห้ ามเป็ นต้ น
ได้ เรียนรู้ คาศัพท์ อีกประมาณ 366 คา และอักษรคันจิอกี 134 ตัวเมือ่ จบหลักสู ตรนีแ้ ล้ วนักศึกษาสามารถเข้ าสอบวัดระดับ 4 ได้
กธ.262 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
BI262 Business Communication in Japanese 4
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.261 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 3 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
โครงสร้ างไวยากรณ์ ต่อจากการสื่ อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาญี่ปุ่น 3 ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่ าน และเขียน สามารถ
พูดคุยระดับสู ง การใช้ ภาษาพูด และคาสุ ภาพในการติดต่ อสื่ อสารทางธุ รกิจ สามารถบอกสาเหตุ เหตุผล เหตุผลที่ขัดแย้ งกัน การ
คาดคะเน การให้ และการรับ ประโยคใช้ ให้ ทา ประโยครู ปถูกกระทา (กรรมวาจก) ประโยคเงื่อนไข คาสุ ภาพ และภาษาพูด ได้ เรียนรู้
คาศัพท์ อีกประมาณ 352 คา และอักษรคันจิอกี 106 ตัวเมือ่ จบหลักสู ตรนีแ้ ล้ วนักศึกษาสามารถเข้ าสอบวัดระดับ 3 ได้
กธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
BI171 Business Communication in German 1
วิชาบังคับก่ อน: สาหรับผู้ไม่ มพี นื้ ภาษาเยอรมันมาก่ อน
เรียนรู้ ระบบเสียงและการออกเสียง ปูพนื้ โครงสร้ างที่สาคัญของภาษาโดยเรียนรู้ ไวยากรณ์ เบือ้ งต้ น ฝึ กทักษะอ่ าน ฟั ง พูด
เขียน เรียนวงศัพท์ ซึ่งใช้ ในชีวติ ประจาวัน และศัพท์ เบือ้ งต้ นทางธุรกิจ
กธ.172 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
BI172 Business Communication in German 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาต่ อจากวิชาการสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1 ศึกษาไวยากรณ์ พนื้ ฐาน อ่ าน เขียน ในระดับเบือ้ งต้ น เพิ่มพูน
คาศั พท์ ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจและธุ รกิจผ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ และอินเตอร์ เนต สามารถเข้ าใจชี วิตและความเป็ นอยู่ประจาวัน และ
ทัศนคติของชาวเยอรมันได้ พอสมควร
กธ.271 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 3
3 (3-0-6)
BI271 Business Communication in German 3
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กใช้ ศัพท์ สานวนเฉพาะทางธุ รกิจ ศึ กษาและเข้ าใจโครงสร้ างทางธุ รกิจ ศึกษาและอ่ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจใน
ระดับต้ นผ่านสื่อสมัยใหม่
กธ.272 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 4
3 (3-0-6)
BI272 Business Communication in German 4
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย

ใช้ แนวการสอนเดียวกับการสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาเยอรมัน 3 ฝึ กเขียนเอกสารทางธุรกิจ สนทนาโดยใช้ วงศัพท์ ธุรกิจ
ศึกษาและเข้ าใจบริบททางวัฒนธรรมการติดต่ อเชิงธุรกิจ
กธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 1
3 (3-0-6)
BI181 Business Communication in a Foreign Language 1
การสื่อสารในบริบททางธุรกิจโดยใช้ ภาษาต่ างประเทศทีค่ ณะฯ กาหนด โดยมุ่งเน้ นที่ศัพท์ และโครงสร้ างประโยคพืน้ ฐาน
ทัว่ ไป โดยในระดับนีน้ ักศึกษาควรสามารถสื่อสารได้ ด้วยประโยคอย่ างง่ าย
กธ.182 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 2
3 (3-0-6)
BI182 Business Communication in a Foreign Language 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การสื่ อสารในบริ บททางธุ รกิจโดยภาษาต่ างประเทศที่คณะฯ กาหนด ต่ อเนื่องจาก บธ.181 โดยมุ่งเน้ นที่การขยายฐาน
คาศัพท์ และโครงสร้ างประโยคทีซ่ ับซ้ อนขึน้ โดยในระดับนี้ นักศึกษาควรมีความสามารถในการอ่ าน และเขียนจดหมายธุรกิจอย่ าง
ง่ าย
กธ.281 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 3
3 (3-0-6)
BI281 Business Communication in a Foreign Language 3
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศัพท์ ประโยค และสานวนภาษาทีใ่ ช้ บ่อยๆ ในการสื่อสารทางธุรกิจ ด้ วยภาษาต่ างประเทศทีค่ ณะฯกาหนด โดยฝึ กทักษะใน
การฟัง พูด อ่ าน และเขียน เพือ่ การสื่อสาร ข้ อมูล และความรู้ สึกนึกคิด ได้ อย่ างถูกต้ อง ในระดับนีน้ ักศึกษาควรสามารถนาเสนอด้ วย
วาจาอย่ างสั้นๆ โดยใช้ เนือ้ หาทางธุรกิจ
กธ.282 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 4
3 (3-0-6)
BI282 Business Communication in a Foreign Language 4
วิชาบังคับก่ อน: กธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจด้ วยภาษาต่ างประเทศ 1หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาศัพท์ ประโยค และสานวนภาษาเฉพาะที่ใช้ ในการสื่ อสารทางธุรกิจ ด้ วยภาษาต่ างประเทศที่คณะฯกาหนด โดยฝึ ก
ทักษะในการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน เพื่อการสื่ อสาร ข้ อมูล และความรู้ สึกนึกคิด ได้ อย่ างถู กต้ อง ในระดับนี้นักศึ กษาควรสามารถ
เขียนรายงานสรุปอย่ างสั้นๆ โดยใช้ เนือ้ หาทางธุรกิจ
3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
TU100

Civic Education
3(3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.

TU110

Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas,
intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities
are confronting, such as the impacts of: technological development,
violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
TU120

Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
TU130

Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and
technology on moral, ethics and human values.

TU152 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.

TH161

Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly
EL070

English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement

0 (3-0-6)

A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
EL171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
EL172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated
level than the prior course especially in speaking and writing.
EG221 Reading for Information
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
EG241 Listening – Speaking 1
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the
culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in
English.
BI201 Principles of Business Management
3 (3-0-6)
In this course students will learn about the importance, impact and responsibilities of business on and towards
economic and social development, business organisation models, operations and processes as well as bodies of knowledge
in the various main business career fields i.e. marketing, production, management, finance, accountancy and technology
and data systems. This is in order to understand the characteristics of each work area, especially the interconnectedness
between the different fields, for the purposes of successful business dealings.

BI202 Organisational management
3 (3-0-6)
In this course students will learn about the fundamental concepts related to organizational behaviour and
structuring according to different models, as well as the processes and methods of managing an organisation’s primary
resources i.e. manpower, goods, money and data for maximum efficiency and benefit (resource optimization). This course
will also study the principles by which organisations can adapt to an ever changing business environment.
BI203 Business Laws and Trading and Investment Regulations
3 (3-0-6)
This course is about major laws related to starting a business, business dealings and competition, focusing
especially on laws that relate directly to business processes. The course will also examine the different responsibilities and
prohibitive restrictions placed on businesses, as well as laws, rules and regulations imposed by the state that impact both
positively and negatively on the competitive potential and profitability of businesses.
BI204 Taxation
3 (3-0-6)
This course examines the duties and responsibilities involving the payment of taxes by individuals and
companies, encompassing the criteria and procedures of different types of taxation. These different types are income tax,
excise duty and tax collected as revenue, which divides into income tax for individuals, income tax for legal entities
(corporation tax), value added tax and stamp duty, as well as taxes levied by local administrative organizations such as
building, local maintenance and signage taxes.
BI211 Industry and Competition Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 201 (Principles of Business Management).
This course looks at the thinking and collected concepts of management economics, marketing and strategic
management in order to analyse the structure, development and different environmental conditions that impact on
changes in industry and competition. This is to be achieved by focusing on developing knowledge and understanding and
analytical skills, which are the fundamentals of determining strategy within a complex and highly uncertain business
environment.
BI212 Accounting and Financial Information for Decision Making
3 (3-0-6)
This course studies types and benefits of accounting and financial data covering concepts of financial and cost
accounting incorporating business financial concepts. The course emphasizes on applying integrating information from
accounting and financial data to reflect strategic activities skills in information interpretation and business decision
making using accounting and financial information are focused.
BI213 Business Problem Analysis and Decision Making
3 (3-0-6)
In this course students will look at the concepts, tools and methods that help to develop problem analysis skills
and determining various possible options to aid business decision making. This will include planning, resource allocation,

operations and appraisal. Students will also learn quantitative and statistical analysis and how to think creatively to solve
problems.
BI214 Business Research Methodology
6 (3- 9- 6)
In this course students will learn about the business research aims, principles and processes, concentrating on
problem identification skills, determination of concepts behind the consideration of the problem and different types of
research methodology design, in order to search for answers. The course will also examine different ways of obtaining
results from data, data analysis and interpretation and evaluation of the logic and probability of data before making
business decisions based on it. Both quantitative and qualitative research methods will be covered in the course.
BI221 Thai and Global Political Economy
3 (3-0-6)
This course analyses the situation, problems and issues and policies of political economy both in Thailand and
globally by selecting important issues of current interest for in-depth systematic analysis. This will be done using social
science methodology, in particular that of economics and political economy.
BI231 Creativity and Communication
3 (3-0-6)
Students will learn the principles and procedures involved in the development of creative thinking for
application in different stages of doing business, including problem solving in critical situations by effectively presenting
various modes of creative thinking to target groups. This is based on an understanding of the principles of designing
methods of communicating a message, as well as forms of activities suitable for different types of media and situations.
BI301 Business, Society and Communities
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 201 (Principles of Business Management)
This course studies the duties and responsibilities of businesses as members of society and as part of the
community, which are the foundation of business. The course content covers the concepts and management principles
that reflect the importance laid on business ethics. This is because business should not act not purely for the benefit of its
shareholders, but also for the benefit of society, the community, the environment and various stakeholders. Businesses
may do this by placing importance on the aforementioned items and link them into design, strategy and business processes
as well as various activities visible by the public.
BI302 Integrated Finance
3 (3-0-6)
This course studies concepts and theories in financial management aiming at value maximization. The course
covers principles of asset and liabilities management together with the applications of financial models for business
decision making process. Both domestic and international capital and money markets are explored suggesting optimal
find raising channels. Concepts of risk and return measurements together with capital asset pricing are also emphasized.

BI311 Business Planning
6 (3-9-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 211 (Industry and Competition Analysis) and BI 214 (Business Research
Methodology)
This course examines the concept, objectives and development processes and evaluation of the feasibility of
business plans both of newly established and fully operational enterprises. The content covers enterprise modelling, the
different components comprising the various elements of business planning, forming a vision, (13), goals, analyzing the
situation, business strategy, marketing plans, production/operations planning, management planning, financial planning
and contingency planning. The focus will be on development of skills in integration of knowledge of duties in different
business work areas in order to carry out business in a recognizable form.
BI312 Good Governance and Risk Management
3 (3-0-6)
Prerequisites: Available only to third year students in the Faculty of Commerce and Accountancy
This course looks at the duties, effects and responsibilities of committees and managers towards and on the aims
of wealth creation and protecting organizational stakeholder interests. The course covers design of appraisal systems and
management of different types of risks that may affect the above aims, based on development of internal organizational
management systems that are both transparent and accountable.
BI313 Business Culture and Etiquette
3 (3-0-6)
Prerequisites: Available only to third year students in the Faculty of Commerce and Accountancy
This course examines the foundations and general knowledge that is important and essential for communication, contact
and appropriate behaviour in business circles, focusing on personality development, taking meeting minutes, project
presentations, business negotiations, socializing and giving opinions in public.
BI321 Business and Strategy in Asia
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 211 (Industry and Competition Analysis)
This course studies the dynamics of the environment and characteristics of risks involved in undertaking
business in Asia, particularly in cultural and lifestyle aspects. The course also covers the concept and principles of
macroeconomics, economic and investment policies of countries and international organizations at the Asian regional level
that directly affect the structure and opportunity for success of business. The focus will be on comparison of resources,
competitive advantage and contingencies affecting the success of business operations in this region, including case studies
of significant business successes and failures in Asia.
BI322 Global Business and Strategy
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 211 (Industrial and Competition Analysis)
In this course students will learn about the dynamics of the business environment, risks and factors affecting the
ability to compete internationally of countries, industries and companies. Also studied are the ways by which businesses

in the major international markets adapt to state policy and international measures, as well as important trade
agreements and case studies of successes and failures in global business.
BI323 Performance Management and Value Creation
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 212 (Accounting and Financial Information for Decision Making)
This course examines the principles and concepts used to develop performance management in business by
analyzing the relationship between strategy and performance management in determining ways of creating value for
businesses both in the short and long term. Students will also compare the appropriateness and effects of applying
various models of thought presented in the course to different size enterprises or different industries.
BI331 Customer Base Management for Value Creation
3 (3-0-6)
This course examines modern development and practice in the management of relationships between business
and customers under the principle that customers are assets, in line with the concept of market based assets. This is done
by the integral development of marketing, finance and management for the purpose of measuring and evaluating
customer base value, as well as calculating important indexes beneficial for determining strategy, design and evaluation of
the extent to which customer relationship management activities for creating value are worthwhile to business in the short
and long term.
BI337 Special Topic in Business 1: Topic Name
1.5 (1.5-0-3)
In this course students will learn about new concepts or methods that develop business knowledge as stated in the
topic. The topic is worth 1.5 credits and the content is applicable to working life or contemporary business operations, is
up to date and able to keep up with constantly changing circumstances.
BI338 Special Topic in Business 2: Topic Name
1.5 (1.5-0-3)
In this course students will learn about new concepts or methods that develop business knowledge as stated in the
topic. The topic is worth 1.5 credits and the content is applicable to working life or contemporary business operations, is
up to date and able to keep up with the constantly changing circumstances.
BI339 Special Topic in Business 3: Topic Name
3 (3-0-6)
In this course students will learn about new ways of thinking or methods that develop business knowledge as
stated in the topic. The topic is worth 3 credits and the content is applicable to working life or contemporary business
operations, is up to date and able to keep up with the constantly changing
BI421 Seminar in Business Policy and Strategy
Prerequisites: have earned credits of BI 311 (Business Planning)

3 (3-0-6)

This course studies the principles and processes involved in developing, determining and altering business
policies and strategies by integrating abilities in different business roles in order to build competitive advantage. The
focus will be on learning through exchange of opinions, case studies and practice via an enterprise modeling programme.
BI422 Seminar in Contemporary Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 311 (Business Planning)
This course examines new developments and problems in business management both nationally and
internationally by concentrating on learning through exchange of opinions based on current data, along with development
of thinking, independent research. The seminar also explores how to determine problem solving approaches that are
independent of convention or past traditions.
BI429 Innovative Business Project
6 (0-18-12)
Prerequisites: Available only to fourth year students of the Faculty of Commerce and Accountancy
In this course students learn to apply creative thinking or new ways of thinking or principles from business
management and other fields to develop into a proposal for concrete change, the goal being to create innovations in
management of models of technology, products, processes, ways of thinking or working, problem solving, presentations or
other models, resulting in increasing organizational competitive advantage or productivity.
BI439 Business in Practice: Internship
6 (Work at least 288 hours/semester)
Prerequisites: Available only to fourth year students of the Faculty of Commerce and Accountancy
Students will learn about and carry out business related work in an organisation approved by the faculty, under
the supervision of the advisory board. There will be clear stipulation of the internship duties and responsibilities,
duration and appraisal criteria. The focus will be on learning via application of knowledge and skills gained during the
programme to a real business situation in preparation for entry into the world of work after study completion, or for
entry into further study.
BI151 Business Communication in Chinese 1
3 (3-0-6)
Students will learn about Chinese tonal sounds and pronunciation and the origins and structure of Chinese
characters as well as fundamental grammar in order to be able to construct basic sentences independently using trade and
office related vocabulary comprising 250 words.
BI152 Business Communication in Chinese 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 151 (Business Communication in Chinese 1)
As a continuation of the prerequisite course, students on this course will learn about complex Chinese sentence
structures frequently in working life, especially another 350 words of economic, work and business-related vocabulary.

Students will also practise analyzing Chinese characters and study the basics of the Chinese dictionary and typing in
Chinese on the computer.
BI251 Business Communication in Chinese 3
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 151 (Business Communication in Chinese 1)
In this course students will practise pronunciation and conversation by studying short dialogues related to
contact and social interaction in business situations and by practising forming independent conversations in Chinese.
BI252 Business Communication in Chinese 4
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 151 (Business Communication in Chinese 1)
In this course students will practise reading and understanding meaning of Chinese characters from short
written passages with business related vocabulary in the form of letters, news reports, announcements, legal notices etc.
BI161 Business Communication in Japanese 1
3 (3-0-6)
In this course students will practise and study pronunciation, reading and writing Japanese characters i.e.
Hirangana and Katakana characters and kanjis in order to lay the foundations for those with no prior knowledge of
Japanese to build the four skills: listening, speaking, reading and writing Japanese in everyday situations such as
introducing oneself, asking for the time, the calendar, verb conjugation and ability to communicate in Japanese in basic
business situations. Students will learn a vocabulary of 380 words and 41 kanjis.
BI162 Business Communication in Japanese 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 161 (Business Communication in Japanese 1), or students must have been
approved to study the course by the instructor.
This course studies grammar structure leading on from Business Communication in Japanese 1 and there will be
further practice of listening, speaking, reading and writing via complex sentences frequently used in everyday life, work
and business, such as telling the time, the weather, stating intentions and reasons, requesting and asking for supporting
evidence, oral presentations, the present continuous and use of verbs. Students will learn an additional 395 words and 102
kanjis.
BI261 Business Communication in Japanese 3
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 162 (Business Communication in Japanese 2) or students must have been
approved to study the course by the instructor.
This course involves further grammar study following on from Business Communication in Japanese 2 and
practice in listening, speaking, reading and writing. Students should be able to ask and answer questions and hold
business related conversations at a more advanced level, to use transitive and intransitive verbs, state purpose, do an oral
presentation, state wishes, needs, likes and dislikes, compare, ask permission and express that something is forbidden.

Students will learn an additional 366 words and 134 kanjis. After completing this course, students will be eligible to enter
for the Level 4 proficiency examination.
BI262 Business Communication in Japanese 4
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of BI 261 (Business Communication in Japanese 3) or students must have been
approved to study the course by the instructor.
This course covers further grammar study leading on from Business Communication in Japanese 3 and practice
in listening, speaking, reading and writing. Students should be able to have advanced level conversations, use spoken
Japanese and polite expressions for business contact and communication. Students should also be able to state cause and
effect, give reasons for conflict, give predictions, give and receive appropriately and understand and use active and passive
and conditional sentences. Students will learn an additional 352 words and 106 kanjis. After completing this course,
students will be eligible to enter for the Level 3 proficiency examination.
BI171 Business Communication in German 1
3 (3-0-6)
Prerequisites: This course is for those with no prior knowledge of German.
Students will learn the different sounds and pronunciation of German and also the main structures of the
language by studying basic grammar. There will also be practice of listening, speaking, reading and writing skills and
study of everyday and basic business related vocabulary.
BI172 Business Communication in German 2
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been
approved to study the course by the instructor.
This course involves further study of German grammar and business communication following on from Business
Communication in German 1, as well as basic reading and writing and building economics and business related
vocabulary by means of printed matter and the internet. This should allow students to understand daily lifestyles and
viewpoints of Germans to a reasonable extent.
BI271 Business Communication in German 3
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been
approved to study the course by the instructor.
In this course students will learn and practise using vocabulary and business-specific idioms, in addition to
studying and understanding business structures and study through reading business related documents via new media.
BI272 Business Communication in German 4
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been
approved to study the course by the instructor.

This course will have the same instruction methods as Business Communication in German 3, with practice in
writing business documents, conversation using business related vocabulary and studying and understanding the cultural
context of business contact.
BI181 Business Communication in a Foreign Language 1
3 (3-0-6)
In this course students will learn how to communicate in business contexts in a foreign language determined by
the faculty, focusing on vocabulary and basic general sentence structure. At this level, students should be able to
communicate using simple sentences.
BI182 Business Communication in a Foreign Language 2
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have
been approved to study the course by the instructor.
In this course students will learn how to communicate in business contexts in a foreign language determined by
the faculty, following on from BI 181. The focus will be on expanding vocabulary and using more complex sentences. At
this level, students should be able to read and write simple business letters.
BI281 Business Communication in a Foreign Language 3
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have
been approved to study the course by the instructor.
In this course students will learn vocabulary, sentences and expressions frequently used in business
communication in the foreign language determined by the faculty. Students will practise listening, speaking, reading and
writing for communicating information and opinions correctly. At this level, students should be able to deliver a short
oral presentation on a business related topic.
BI282 Business Communication in a Foreign Language 4
3 (3-0-6)
Prerequisites: have earned credits of BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have
been approved to study the course by the instructor.
As with Business Communication in a Foreign Language 3, this course will further study vocabulary, sentences
and expressions used in business communication in the foreign language specified by the faculty. Students will practise
listening, speaking, reading and writing for communicating information and opinions correctly. At this level, students

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต้ องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่ อนเข้ าสู่ การทางานจริง ดังนั้นหลักสู ตร
ของคณะพาณิชย์ ฯ จึงมีรายวิชาการฝึ กงานและวิชาสหกิจศึกษาให้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตามความประสงค์
สาหรับการฝึ กงานนั้น หลักสู ตรเน้ นเป็ นพิเศษโดยนักศึกษาทุกคนทั้งบัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชีแบบบูรณาการ) และ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) ต้ องลงทะเบียนรายวิชาฝึ กงานเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ มี
ความรู้ และประสบการณ์ ในวิชาชีพก่ อนเข้ าสู่ การทางาน หรือการศึกษาต่ อระดับปริญญาโท
รายวิชาทีก่ าหนดให้ นักศึกษาลงทะเบียนฝึ กงานคือ วิชา กธ.439 ธุรกิจภาคปฏิบัติ (ฝึ กงาน)
6 (ฝึ กปฏิบัตริ วม 288 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
ลักษณะการฝึ กงานคือการลงมือปฏิบัติงานด้ านบัญชีในองค์ กรที่อยู่ในรายชื่อที่คณะฯ อนุมัติ ภายใต้ การดูแลของคณะที่
ปรึ กษา โดยมีการตกลงขอบเขตหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ ในการประเมินผล ที่ชัดเจน ทั้งนี้
มุ่งเน้ นให้ เกิดการเรียนรู้ จากการนาความรู้ และทักษะที่ได้ ศึกษามาเพื่อใช้ สาหรับการทางานในธุรกิจจริง ก่ อนที่จะสาเร็จการศึกษา
เข้ าสู่ โลกการทางาน หรือการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทตามหลักสู ตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1. มีทกั ษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้ าใจในทฤษฎีและหลักการทางด้ าน
บริหารธุรกิจมากยิง่ ขึน้
2. สามารถบูรณาการความรู้ ทเี่ รียนมาเพือ่ นาไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจได้ อย่ างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
4. มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์ กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้ าแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ มาใช้ ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
ข้ อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจในสาขาวิชาทีไ่ ด้ เลือก
ศึกษาไว้ โดยต้ องมีธุรกิจทีอ่ ้ างอิงและสามารถนาผลจากการจัดทาโครงงานและงานวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาธุรกิจจริงหากโครงงาน
หรืองานวิจยั สาเร็จโดยมีจานวนผู้ร่วมดาเนินการ 2-5 คน ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและมีรายงานทีต่ ้ องนาส่ งตาม
รู ปแบบและระยะเวลาทีห่ ลักสู ตรกาหนดอย่ างเคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
โครงงานหรืองานวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการด้ านบริหารธุรกิจ สามารถนาความรู้ และทฤษฎีทางธุรกิจ
ทีไ่ ด้ เรียนมาเพือ่ วิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการดาเนินงานขององค์ กร/สถานประกอบการได้อย่ างมีประสิทธิภาพมี
ขอบเขตโครงงานหรืองานวิจยั ทีส่ ามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด คือวิชา กธ.429 โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
6 (0-18-12) เป็ นวิชาการฝึ กปฏิบตั ปิ ระยุกต์ ใช้ ทฤษฎีทางด้ านการบริหาร ในการคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 4 มีลกั ษณะเป็ นการนาความคิดสร้ างสรรค์ และแนวคิดหรือหลักการใหม่ ๆ ทั้งจาก
แวดวง การจัดการธุรกิจ และแวดวงวิชาการด้ านอืน่ ๆ เพือ่ นามา

พัฒนาเป็ นข้ อเสนอเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นรู ปธรรม โดยมีเป้ าหมายเพือ่ สร้ างนวัตกรรมในด้ าน
การจัดการในรู ปแบบของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีคดิ วิธีการทางาน การแก้ ไขปัญหา การนา เสนอ หรือรู ปแบบ
อืน่ ๆ ซึ่งส่ งผลในการเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขัน หรือการเพิม่ พูน ผลิตภาพให้ กบั องค์ การ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถประยุกต์ ใช้ หลักการและทฤษฎีทางการบริหารได้
2. สามารถนาผลการจากจัดทาโครงงานหรืองานวิจยั ไปใช้ ในการปฏิบัตงิ านจริง
3. สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่ อได้
4. สามารถทางานเป็ นทีมและปรับตัวทางานร่ วมกับผู้อนื่
5. ความสามารถในคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้ วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. วางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ ผ้สู อนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
การทางานโครงงานหรืองานวิจยั ทางด้ านบริหารธุรกิจมาให้ ความรู้ และถ่ ายถอดประสบการณ์ การปฏิบัตงิ านต่ างๆเพือ่ ให้ นกั ศึกษาได้
เรียนรู้ กระบวนการของการทาโครงงานหรืองานวิจยั
2. กาหนดชั่วโมงการให้ คาปรึกษาจัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษาให้ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับโครงงานหรืองานวิจยั
พร้ อมทั้งมีตวั อย่ างโครงงานหรืองานวิจยั
3. จัดเตรียมหนังสือเอกสารตาราบริหารธุรกิจและสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องไว้ เพือ่ ให้ นกั ศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ า
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาโครงงานหรืองานวิจยั ทีบ่ ันทึกในสมุดให้ คาปรึกษาโดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและ
ประเมินผลจากรายงานทีไ่ ด้ กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอเนือ้ หาสาระโดยโครงงานหรืองานวิจยั ดังกล่ าวนั้น
ต้ องสามารถนาไปใช้ ในการทางานหรือนาไปพัฒนาธุรกิจได้ จริง และการจัดสอบการนาเสนอทีม่ อี าจารย์ สอบไม่ ตา่ กว่ า 3 คน

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1. การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม ถึงปัจจุบันฉบับ พ.ศ.2555) ข้ อ 12, 13 และ 14
2. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1. ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาในแต่ ละภาคการศึกษา เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ า ผู้สอน หรือ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทเี่ ป็ นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรองของรายวิชานั้น รวมถึงมีการกาหนดกลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ใน
ด้ านทีต่ ้ องการให้ บรรลุผล
2. จัดทารายงานจานวนวิชาทีม่ กี ารกาหนดกลยุทธ์ การสอนทีส่ อดคล้ องกับความรับผิดชอบ
ในผลการเรียนรู้ ทไี่ ด้ กาหนดไว้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดทาวิจยั สถาบัน เพือ่ สารวจในด้ านต่ างๆ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. ความพร้ อม และความรู้ ทไี่ ด้ รับจากสาขาวิชาทีเ่ รียนของบัณฑิตต่ อการประกอบอาชีพ
4. ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสู ตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม
ไม่ ตา่ กว่ า 120 หน่ วยกิต
2. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

F
0.00

