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รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศูนย์ท่าพระจนัทร์ และศูนย์รังสิต 
 

  ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต   
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accounting Program 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ บัญชีบณัฑิต 
   ช่ือย่อ บช.บ. 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Accounting 
   ช่ือย่อ B.Acc. 
3. วชิาเอก : - 
 
4. จาํนวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   129 หน่วยกติ 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีศึกษา 4  ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  ภาษาไทย สําหรับหลกัสูตรภาษาไทย และภาษาองักฤษ สําหรับหลกัสูตรนานาชาต ิ   
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  - หลกัสูตรภาษาไทย รับนกัศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี 
  - หลกัสูตรนานาชาตรัิบนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างด ี
 
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 



 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

6.2 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่18/2555  เมือ่วนัที ่3 เดอืนธันวาคม 
พ.ศ. 2555 
6.3 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษาในการประชุมคร้ังที ่
7/2555 เมือ่วนัที ่4 เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2555 
6.4 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่12/2555 เมือ่วนัที ่เมือ่วนัที ่24 เดอืน
ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตใินปีการศึกษา 
2558  
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
  ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนกับริหาร นักวชิาการ นกัวจิยั และทาํงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่วข้องในด้านดงัต่อไปนี ้

1. ด้านการทาํบัญชี 
2. ด้านการสอบบัญชี 
3. ด้านการบญัชีบริหาร 
4. ด้านการวางระบบบัญชี 
5. ด้านการบญัชีภาษอีากร 
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบัญชี 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 

 
9. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
 - หลกัสูตรภาษาไทย จดัการเรียนการสอนที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จงัหวดัปทุมธานีและ 
 - หลกัสูตรนานาชาต ิจดัการเรียนการสอนที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่าํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  สืบเนื่องจาก ASEAN Economic Community ในปี 2558 ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงในกระแส
โลกาภิวฒัน์ ได้แก่ การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงนิของโลก ทาํให้การเคลือ่นย้ายเงนิทุน สินค้า 
และบริการ รวมทั้งการขยายตวัของการเปิดเขตการค้าเสรี ส่งผลต่อรูปแบบระบบการค้าและระบบเศรษฐกจิของโลก การเปิดเสรี
ทางการเงนิทาํให้เกดิการเคลือ่นย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศ การดาํเนินธุรกรรมทางการเงนิมรูีปแบบและเคร่ืองมอืทีห่ลากหลาย  
ส่งผลให้มคีวามจาํเป็นทีต้่องพฒันากาํลงัคนในวชิาชีพบัญชี ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ในระดบัสากล 



 

 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
สืบเนื่องจาก ASEAN Economic Community ในปี 2558 ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

อย่างก้าวกระโดด ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโน
เทคโนโลย ีนอกจากนีย้งัต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงด้านสังคมทีก่าํลงัเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บุคลากรจงึต้องมคีวามรู้ ความสามารถ 
ในการเรียนรู้และการปรับตวั  
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  จากผลกระทบดงักล่าว ส่งผลให้การวางแผนหลกัสูตรควรสนบัสนุนการดาํเนินนโยบาย 
ในเชิงรุกของประเทศ ทีมุ่่งด้านการหาตลาดเพิม่และการผลกัดนัให้ผู้ผลติในประเทศปรับตวัให้สามารถแข่งขันได้ นโยบายการ
เสริมสร้างทุนสังคม ทีมุ่่งพฒันาศักยภาพคนในทุกมติทิั้งด้านร่างกาย จติใจ และสตปัิญญา ตลอดจนนโยบายการบริหารจดัการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถงึการประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาผสมผสานร่วมกบัจุดแขง็
ในสังคมไทย และนโยบายการพฒันาภูมปัิญญาท้องถิน่ของไทยรวมถึงการสร้ามูลค่าเพิม่ ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาทีส่ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิได้ 
 
 11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  พนัธกจิการจดัการศึกษาในด้านต่างๆ โดยคาํนึงถึงการกระจายโอกาสให้กบัผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา และเพือ่ผลติ
บัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถ ยดึมัน่ในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทาํประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 
พนัธกจิการพฒันาองค์ความรู้ทีจ่าํเป็นและเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ พนัธกจิการให้บริการวชิาการแก่สังคมเพือ่ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวชิาการ และการเรียนรู้จากบริการวชิาการ พนัธกจิการส่งเสริมและสนับสนุนวถิีชีวติไทย การรักษาศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมทีเ่น้นประโยชน์ในการดาํรงชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ค่านิยมประชาธิปไตย และความ
เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมสากล ได้สนับสนุนการดาํเนินนโยบายของประเทศดงักล่าวข้างต้น โดยมี
พนัธกจิการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลทีส่นับสนุนให้พนัธกจิต่างๆ สามารถดาํเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
12. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ 
 12.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสรี ดงัต่อไปนี ้

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ได้แก่ 
ส่วนที ่1 
 มธ. 100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
 มธ. 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
 มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2 (2-0-4) 
 มธ. 152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
 ท. 161  การใช้ภาษาไทย        3 (3-0-6) 
 สษ. 070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  (สําหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ไม่ถึง สษ.171)   0 (3-0-6) 



 

 สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3 (3-0-6) 
 สษ. 172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3 (3-0-6) 
ส่วนที ่2   
 อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล     3 (3-0-6) 
 อ.241  การฟัง – การพูด 1      3 (3-0-6) 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  

- วชิาแกนบงัคบั ได้แก่  
 พบ.201  หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ    3(3-0-6) 
 พบ.202  การภาษอีากร       3 (3-0-6) 
 พบ.203  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ     3(3-0-6) 
 พบ.204  สถิตธุิรกจิ       3(3-0-6) 

 พบ.401  การบริหารเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
 กง.201  การเงนิธุรกจิ       3(3-0-6) 

 กต.201  หลกัการตลาด       3(3-0-6) 
 ทม.201  หลกัการบริหาร       3(3-0-6) 
 บป.201  หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร     3(3-0-6) 
 รส.201  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ     3(3-0-6) 
 ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
 ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
 สษ.221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ1      3(3-0-6) 
 สษ.321  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ2      3(3-0-6) 

- วชิาเอกเลอืก ได้แก่  
 กง.211 ตลาดการเงนิ 3 (3-0-6) 
 กง.311 การบริหารการเงนิ 3 (3-0-6) 
 กง.312 การลงทุน 3 (3-0-6) 
 กง.323 การบริหารสินเช่ือ 3 (3-0-6) 
  กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภัย 3 (3-0-6) 

กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้ 3 (3-0-6) 
กง.413 การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
กง.415 การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 3 (3-0-6) 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน 3 (3-0-6) 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ 3 (3-0-6) 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 



 

รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน 3 (3-0-6) 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ 3 (3-0-6) 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ 3 (3-0-6) 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
พบ.321 การฝึกงานเพือ่สังคม 1                           3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
พบ.322 การฝึกงานเพือ่สังคม 2                           3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ 3 (3-0-6) 
 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
 บช.201  การบัญชีช้ันต้น 3 (3-0-6) 
 บช.202  การบัญชีเพือ่การจดัการ 3 (3-0-6) 

บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1      3 (3-0-6) 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2      3 (3-0-6) 
บช.313 การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
บช.314 การบริหารต้นทุน      3 (3-0-6) 
บช.315 การบัญชีภาษีอากร      3 (3-0-6) 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร   3 (3-0-6) 
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี     3 (3-0-6) 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม   3 (3-0-6) 
บช.411 การบัญชีช้ันสูง 1      3 (3-0-6) 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ    3 (3-0-6) 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร      3 (3-0-6) 

 
 12.3 การบริหารจดัการ 
  ในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะถูกบริหารจดัการอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของภาควชิาการบญัชี มหีน้าทีสํ่าคญัในการ
จดัการเรียนการสอน และบริหารดาํเนินงานด้านวชิาการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประสานงานด้านต่าง ๆ  โดยมผู้ีทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอกให้คาํปรึกษา คณะกรรมการวชิาการระดบัปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ ทาํหน้าทีใ่นการบริหาร กาํกบั ดูแล และปรับปรุงการดาํเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิ 
 



 

  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคีวามมุ่งมัน่ในการผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ลกึ รู้จริง นําไป
พฒันาต่อยอดได้ มคีวามกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคดิในเร่ืองทีถู่กต้อง  
มุ่งสร้างบณัฑิตทางการบัญชี ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ประกอบวชิาชีพทางการบัญชีตามความต้องการ
ของสังคม  และมคีวามสามารถในการมองเห็นส่ิงที่จะเกดิขึน้ รวมถึงความสามารถในการพยากรณ์เพือ่นําไปสู่การรับมอืกบัปัจจยัที่
จะกระทบต่อระบบธุรกจิได้ 
 1.2 ความสําคญั 
  ภาคธุรกจิเป็นส่วนสําคญัทีม่ผีลต่อการขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ และและรองรับการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม
ภายในประเทศ ดงันั้นการดาํเนินธุรกจิจงึต้องอาศัยบุคลากรทีม่คีวามรู้ทั้งในด้านของการบริหารในองค์รวม ความรู้เฉพาะด้านที่
สามารถนําไปแสวงหาวธีิ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้องค์กรได้ ตลอดจนความสามารถในการ
ปรับตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์   
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึก และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของความต้องการบุคลากรด้านวชิาชีพบัญชีในปัจจุบัน 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนสามารถรับมือกับการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. เพือ่ผลติบัณฑิตให้มจีริยธรรม จติสํานึกความรับผดิชอบต่อหน้าที ่และสังคม 
4. เพือ่ผลติบัณฑิตให้มคีวามรู้ และมคุีณลกัษณะทีส่อดคล้องกบัข้อกาํหนดของสภาวชิาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติ

วชิาชีพบัญชี  
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับนักบัญชีมืออาชีพ 

(International Education Standards for Professional Accountants) ซ่ึงออกโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accountants) 
 
 
 

 ระบบการจดัการศึกษา  การดาํเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกตซ่ึิง             1 ภาคการศึกษาปกตมิี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (รวมสัปดาห์สอบกลางภาค) และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกต ิ
 



 

 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจมกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่ม ี 
 
2. การดาํเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรภาษาไทย วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาที ่1   เดอืนมถุินายน – กนัยายน  
   ภาคการศึกษาที ่2   เดอืนพฤศจกิายน – กมุภาพนัธ์ 
   ภาคฤดูร้อน  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม (ถ้าม)ี 
   หลกัสูตรนานาชาต ิวนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาที ่1   เดอืนสิงหาคม - ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาที ่2   เดอืนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม (ถ้าม)ี 

2.2 คุณสมบัตแิละการคดัเลอืกเข้าศึกษา 
หลกัสูตรภาษาไทย 
  คุณสมบัต ิ

1. ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาต้องมคุีณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7 

2. มคุีณสมบตัเิฉพาะตามแต่และช่องทางการคดัเลอืกกาํหนดไว้ 
3. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาตต้ิองสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 
การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1. สอบคดัเลอืกผ่านระบบ Admissions ดาํเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
2. สอบคดัเลอืกผ่านโครงการรับตรง ดาํเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. สอบคดัเลอืกผ่านโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรนานาชาต ิ
   
คุณสมบัต ิ

1. ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาต้องมคุีณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7  

2. มคุีณสมบตัเิฉพาะตามทีโ่ครงการปริญญาตรีบริหารธุรกจิ หลกัสูตรนานาชาต ิกาํหนดไว้ 
การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
สอบคดัเลอืกผ่านโครงการรับตรง โดยพจิารณาจากคะแนน SMART-I ซ่ึงดาํเนินการจดัสอบโดยศูนย์ทดสอบทกัษะ

ด้านการจดัการแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคะแนน SAT ซ่ึงดาํเนินการจดัสอบโดย Collegeboard ( 
http://www.collegeboard.com) 

http://www.collegeboard.com/


 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาทีส่อบคดัเลอืกผ่านโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอาจมปัีญหากบัการเรียนวชิาด้านการคาํนวณ เช่น หลกั
พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ หรือด้านภาษาองักฤษ เนื่องจากพืน้ฐานการเรียนรู้ในวชิาดงักล่าวไม่เพยีงพอ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการ
ปรับตวัในการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัในรายวชิาทีต้่องอาศัยพืน้ฐานทางการคาํนวณ หรือมกีารใช้ตาํรา เอกสารประกอบการเรียน
การสอน หรือส่ือการสอนเป็นภาษาองักฤษและปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษากบัการใช้ชีวติในมหาวทิยาลยั 
 2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  คณะฯมกีารแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาประจาํตวันักศึกษา ซ่ึงจะทาํหน้าทีใ่ห้คาํปรึกษาทั้งทางด้านวชิาการและการใช้ชีวติ
ในร้ัวมหาวทิยาลยัโดยดูแลและให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่ปี 1 จนกระทัง่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี ้คณะฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์
เพือ่ทาํหน้าทีท่ีป่รึกษาสําหรับนักศึกษา (Student Counselor) และอาจารย์ทีป่รึกษาทางวชิาการประจาํภาค/สาขาวชิา เพือ่ให้
คาํแนะนําได้เมือ่เกดิปัญหาในการปรับตวัด้านต่างๆ ดงักล่าว 
 
 2.5 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 

 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 2.6 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถงึปัจจุบัน ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2555)ข้อ 15 
 2) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์         ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555)ข้อ 10.10 และ 10.11 
 3) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
และเงือ่นไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามโครงการและการจดทะเบียนรายวชิาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552



 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

 3.1.1 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
  - จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกติ 
 - ระยะเวลาศึกษาเป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย             7 ภาคการศึกษา
ปกต ิแต่ไม่ใช้บังคบัแก่นกัศึกษาทีไ่ด้รับการอนุมตัใิห้เทยีบโอนหน่วยกติ และอย่างมาก           ไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ

3.1.2     ข้อกาํหนดของหลกัสูตร 
3.1.2.1 การศึกษาวชิาเอก 

  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาเอกตามเงือ่นไขทีค่ณะฯ กาํหนดไว้ ดงันี้ 
  1. วชิาเอกบังคบัจะต้องสอบไล่ได้แต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า  C 
  2.  ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาเอกบังคบัและวชิาเอกเลอืกเฉลีย่รวมกนัต้องไม่ตํา่กว่า 2.00 

  ค่าระดบัทีจ่ะนํามาใช้คาํนวณค่าระดบัเฉลีย่สะสมในกลุ่มวชิาเอกบงัคบัสําหรับวชิาทีน่ักศึกษาต้องศึกษาซ้ําหรือศึกษา
ทดแทนตามข้อ 1  และ/หรือ ข้อ 2  จะใช้ค่าระดบัทีด่ทีีสุ่ดเท่านั้น 
 
 3.1.2.2  วชิาโท 
 หลกัสูตรบัญชีบณัฑิตฉบับนีไ้ม่ได้กาํหนดให้นักศึกษาต้องศึกษาวชิาโท อย่างไรกด็หีากนักศึกษาประสงค์จะศึกษาวชิาโท
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาได้ตามข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทนั้นๆ  
 หากมกีารกาํหนดวชิาเดยีวกนัไว้ในทั้งหลกัสูตรวชิาเอกและวชิาโทสามารถนํามานบัซ้ําได้แต่จะนับหน่วยกติได้เพยีงคร้ัง
เดยีว นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาในหลกัสูตรวชิาเอกหรือวชิาโทนั้นทดแทนให้ครบตามโครงสร้างหลกัสูตรทีก่าํหนดไว้โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 
 3.1.2.3 วชิาเลอืกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
  วชิาเลอืกเสรีทีแ่นะนําให้นักศึกษาเลอืกศึกษา มดีงันี้ 
  1.  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี เช่น  
พบ.321 การฝึกงานเพือ่สังคม 1    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
พบ.322 การฝึกงานเพือ่สังคม 2    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
หรือ 2.  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลอืกเสรี ทั้งนี ้ให้หมาย
รวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจนี  ภาษาเกาหล ี ภาษาญี่ปุ่ น  ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย์  
ภาษาเวยีดนาม  ภาษาลาว  และภาษาอนิโดนีเซีย ภาษาฝร่ังเศส  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน ด้วย 
 ทั้งนี ้นักศึกษาจะนําวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในวชิาศึกษาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2) 
2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ ‚มธ.‛ ทุกวชิา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 

 



 

3.1.2.4 การรับอนุปริญญาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
 นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทีศึ่กษาหลกัสูตรบัญชีบณัฑติ แต่ไม่สามารถศึกษาได้ครบตามโครงสร้างและ
เงือ่นไขต่างๆ ทีก่าํหนดไว้ในหลกัสูตร  นักศึกษามสิีทธ์ิขอรับอนุปริญญาได้ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนีค้อื 

1. ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกติ 
2. ได้รับค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 2.00 
3. ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ 
4. ได้ศึกษารายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รวม 30 หน่วยกติ 
5. ได้ศึกษาวชิาแกนบงัคบั ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกติ 
6. ได้ศึกษาวชิาเอกบังคบัและ/หรือเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
7. ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

 
3.1.3 โครงสร้างหลกัสูตร   

  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
องค์ประกอบ และข้อกาํหนดของหลกัสูตรดงันี ้
  1) วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
  2) วชิาเฉพาะ        93 หน่วยกติ 
   2.1)  วชิาแกนบังคบั    45  หน่วยกติ 
   2.2)  วชิาเอก     48   หน่วยกติ 
     2.2.1) วชิาเอกบังคบั  33 หน่วยกติ  
     2.2.2)  วชิาเอกเลอืก  15 หน่วยกติ 
  3) วชิาเลอืกเสรี        6 หน่วยกติ 
           129 หน่วยกติ 

3.1.4 รายวชิาในหลกัสูตร 
  3.1.4.1 รหัสวชิาในหลกัสูตร   

รหัสวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรบญัชีบัณฑิต ประกอบด้วยอกัษรย่อ 2 ตาํแหน่ง และ ตวัเลข 3 ตาํแหน่ง ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี ้

อกัษรสองตวัแรก บช./AC หมายถึง วชิาของภาควชิาการบัญชี 
ตวัเลข 3 ตาํแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มคีวามหมายดงันี ้

เลขหลกัหน่วย หมายถึง การเรียงลาํดบัวชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มวชิาเอกบงัคบั/เอกเลอืก/วชิาแกนบังคบั 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ช้ันปีทีค่วรศึกษา 

  3.1.4.2 รายวชิาในหลกัสูตร  
    
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ   ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 



 

  ส่วนที ่1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน             21 หน่วยกิต ดังนี้
        
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
มธ. 100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
มธ. 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences        
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์     บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
มธ. 152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 
หมวดภาษา  
ท. 161  การใช้ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
สษ. 070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  (สําหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ไม่ถึง สษ.171)    0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
สษ. 172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3        3 (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
  ส่วนที ่2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนดไว้ จาํนวน 9 หน่วยกติ ดงันี ้

1. บังคบั      2    วชิา       6   หน่วยกติ 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
EG 221  Reading for Information 
อ.241  การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG 241  Listening – Speaking 1 
 
 



 

2. เลอืกศึกษา 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ส่วนที ่2 ยกเว้น รายวชิาในหมวดวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร์ และวชิา พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น  
 
2)  วชิาเฉพาะ         93 หน่วยกติ 
 2.1)  วชิาแกนบังคบั   45 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาแกนบงัคบัทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ     3 (3-0-6) 
BA 201 Business Law 
พบ.202 การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
พบ.204 สถิตธุิรกจิ         3 (3-0-6) 
BA 204 Business Statistics 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
BA 401 Strategic Management 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
กง.201 การเงนิธุรกจิ         3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
กต.201 หลกัการตลาด        3 (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
ทม.201 หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM 201 Principles of  Operations Management 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
EC 213 Introductory Microeconomics 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
EC 214 Introductory Macroeconomics 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1       3 (3-0-6) 
EL 221 Communicative Business English 1 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2       3 (3-0-6) 
EL 321 Communicative Business English 2 
  



 

 2.2)  วชิาเอก       48 หน่วยกติ 
  2.2.1) วชิาเอกบังคบั  33 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี้ 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.315 การบัญชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 315 Tax Accounting 
บช.316 การสอบบัญชี        3 (3-0-6) 
AC 316 Auditing 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 
บช.411 การบัญชีช้ันสูง 1       3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting1 
บช.412 การบัญชีช้ันสูง 2       3 (3-0-6) 
AC 412 Advanced Accounting2 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 2.2.2) วชิาเอกเลอืก  15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกของสาขาวชิาการบัญชี รวมไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกติ ตาม
เงือ่นไขดงัต่อไปนี ้
 1.  วชิาสัมมนาทางการบัญชี   เลอืกศึกษา 1 วชิา   3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงนิ       3 (3-0-6) 
AC 421 Seminar in Financial Accounting 
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพือ่การบริหาร      3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
บช.441 สัมมนาการสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing 
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3 (3-0-6) 
AC 443 Seminar in Internal Audit 



 

 2.  เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 4 วชิา 12 หน่วยกติ จากรายวชิา ดงันี ้โดยไม่จาํกดัว่าจะต้องเลอืกวชิาภายใน
กลุ่มวชิาเดยีวกนั 
 กลุ่มวชิาการบัญชี 
บช.329 การฝึกงานทางการบัญชี    3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
AC 329 Internship in Accounting 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
บช.342 การบัญชีนิตวิทิยา       3 (3-0-6) 
AC 342 Forensic Accounting 
บช.391 การบัญชีหัวข้อพเิศษ 1       3 (3-0-6) 
AC 391 Special Topics in Accounting 1 
บช.392 การบัญชีหัวข้อพเิศษ 2       3 (3-0-6) 
AC 392 Special Topics in Accounting 2 
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงนิ       3 (3-0-6) 
AC 421 Seminar in Financial Accounting 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting  
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem 
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพือ่การบริหาร      3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
บช.433 การบัญชีเพือ่การวางแผนและควบคุม     3 (3-0-6) 
AC 433 Accounting for Planning and Control 
บช.441 สัมมนาการสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing  
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
AC 442 Information Systems Audit and Control 
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3 (3-0-6) 
AC 443 Seminar in Internal Audit 
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพือ่การบริหารทรัพยากรองค์กร    3 (3-0-6) 
AC452 Accounting Integration for ERP 
บช.492 ระเบียบวธีิคดิวธีิวจิยัเบือ้งต้นทางการบญัชี     3 (3-0-6) 
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting 
บช.499 การศึกษาอสิระทางการบัญชี       3 (0-0-9) 
AC 499 Independent Study in Accounting 
 
 



 

 กลุ่มวชิาการเงนิ 
กง.211 ตลาดการเงนิ        3 (3-0-6) 
FN 211 Financial Markets 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
FN 323 Credit Management 
กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภัย      3 (3-0-6) 
FN 341 Non-Life Insurance Management 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้       3 (3-0-3) 
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis 
กง.413 การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
กง.415 การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ    3 (3-0-6) 
FN 415  Financial Risk Analysis and Management 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3 (3-0-6) 
FN 451 Equity Securities Analysis 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
 กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314  Database Systems 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6)  
IS315 Information System Analysis  
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS451 Information System Security and Control  
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
 
 กลุ่มวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
 



 

ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
 
 กลุ่มวชิาบริหารการปฏิบตักิาร 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting 
 
 กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
 
  กลุ่มวชิาธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
 
3)  วชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 วชิาเลอืกเสรีทีแ่นะนําให้นักศึกษาเลอืกศึกษา มดีงันี้ 
 1.  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี เช่น  
พบ.321 การฝึกงานเพือ่สังคม 1     3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
พบ.322 การฝึกงานเพือ่สังคม 2     3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
หรือ 2.  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลอืกเสรี ทั้งนี ้ให้หมายรวมถึง
วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจนี  ภาษาเกาหล ี ภาษาญี่ปุ่ น  ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย์  ภาษา
เวยีดนาม  ภาษาลาว  และภาษาอนิโดนีเซีย ภาษาฝร่ังเศส  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน ด้วย 
 
 



 

 ทั้งนี ้นักศึกษาจะนําวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 
1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในวชิาศึกษาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2) 
2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ ‚มธ.‛ ทุกวชิา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 

 เงือ่นไขการศึกษาวชิาโทการบัญชี 
  1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18  หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดังต่อไปนี ้ และ
ต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 

1. บังคบั      5    วชิา       15   หน่วยกติ 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 

2. เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  

  2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 24 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี้ 
โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนบังคบัของหลกัสูตรบัญชีบัณฑิตแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่
สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
  1.  บังคบั 7  วชิา 21  หน่วยกติ 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
กง.201 การเงนิธุรกจิ         3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารต้นทุน       3 (3-0-6) 



 

AC 314 Cost Management  
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 
 
 
  2.  เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
3.1.5 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
มธ. 100 พลเมอืงและความรับผดิชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6) 

รวม 16 

ภาคเรียนที ่2  
บช.201 การบญัชีช้ันต้น 3 (3-0-6) 
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 3 (3-0-6) 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (3-0-6) 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3-0-6) 
วชิาเลอืก จาก วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 3 (3-0-6) 

รวม 17 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
กง.201 การเงนิธุรกจิ 3 (3-0-6) 
บช.311 การบญัชีช้ันกลาง 1 3 (3-0-6) 
บช.313 การบญัชีต้นทุน 3 (3-0-6) 
พบ.202 การภาษีอาการ 3 (3-0-6) 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6) 

รวม 18 



 

ภาคเรียนที ่2  
ทม.201 หลกัการบริหาร 3 (3-0-6) 
บช.312 การบญัชีช้ันกลาง 2 3 (3-0-6) 
บช.314 การบริหารต้นทุน 3 (3-0-6) 
พบ.204 สถิตธุิรกจิ 3 (3-0-6) 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
อ.241 การฟัง-พูด 1 3 (3-0-6) 

รวม 18 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
บช.315 การบญัชีภาษอีากร 3 (3-0-6) 
บช.316 การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร  3 (3-0-6) 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏิบตักิาร 3 (3-0-6) 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 3 (3-0-6) 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2  
กต.201 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) 
บช.411 การบญัชีช้ันสูง 1 3 (3-0-6) 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
วชิาเอกเลอืก 1 3 (3-0-6) 
วชิาเอกเลอืก 2 3 (3-0-6) 

รวม 18 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ* 
บช.412 การบญัชีช้ันสูง 2 3 (3-0-6) 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ 3 (3-0-6) 
พบ.401 การบริหารเชิงกลุยทธ์ 3 (3-0-6) 
วชิาเอกเลอืก 3– สัมมนา 3 (3-0-6) 
วชิาเอกเลอืก 4 3 (3-0-6) 
วชิาเอกเลอืก 5 3 (3-0-6) 

รวม 18 



 

ภาคเรียนที ่2  
วชิาเลอืกเสรี 1 3 
วชิาเลอืกเสรี 2 3 

รวม 6 

 
 
3.1.6 คาํอธิบายรายวชิา 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
 ส่วนที ่1 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ ‚พลเมอืง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น ‚พลเมอืง‛ ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบตั ิ(Learning by doing)  
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิ การพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิาํลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถดาํเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวชิาสังคมศาสตร์มคีวามหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษากาํเนิดของ
สังคมศาสตร์กบัโลกยุคสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวทิยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถงึศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎต่ีาง ๆ สําคญั 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมมุมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพือ่ให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบั 
มหภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาติและระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาพืน้ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีวามสําคญั
และมส่ีวนเกีย่วข้องต่อการดาํเนนิชีวติในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
และศึกษาประเดน็การถกเถียงทีสํ่าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 



 

มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 
TU 152   Fundamental Mathematics 
 (วชิานีสํ้าหรับนักศึกษาทีเ่คยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ตํา่กว่า 16หน่วยกติหรือเป็นวชิาทีค่ณะ/
สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 
 หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ทีใ่ช้ในการพสูิจน์ วธีิการพสูิจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอปุนัยเชิงคณิตศาสตร์    การ
พสูิจน์ในทฤษฎเีกีย่วกบัอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการ       จบัใจความสําคญั การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
 วชิาบังคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกติ (Non-Credit) เพือ่ช่วยนักศึกษาทีม่พีืน้ฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอทีจ่ะเข้าศึกษา
ในระดบัพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพยีงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นําไปคดิรวมกบัจาํนวนหน่วยกติทั้งหมด
หรือคาํนวณค่าระดบัเฉลีย่) 
 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมสําหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทกัษะ คอื ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2       3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ.070หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียม             ความพร้อมนักศึกษา
สําหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3       3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้วชิา สษ.171หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทกัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัทีซั่บซ้อนกว่าในวชิา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
 
 
 



 

 ส่วนที ่2 
 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล       3 (3-0-6) 
EG 221 Reading for Information 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 กลวธีิต่างๆ ทีใ่ช้ในการอ่านงานเขยีนประเภทให้ข้อมูล วเิคราะห์โครงสร้างภาษา เนือ้หา และวธีิการนําเสนอข้อมูลของ
ผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานทีอ่่าน
โดยการอภิปราย 
 
อ.241 การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG 241 Listening – Speaking 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั ฝึกทกัษะในการฟังระดบัต้น ฝึกการออกเสียงทีถู่กต้อง เรียนรู้วฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีก่าํหนด ให้ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 
 
วชิากลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 
พบ.201   หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ     3 (3-0-6) 
BA 201   Business Law  
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2 ศึกษากฎหมายเกีย่วกบัการจดัองค์กรธุรกจิ
ได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกจิตามกฎหมายไทยลกัษณะกฎหมายและการชําระบญัชีกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ
เช่นหลกักฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อกู้ยมืคํา้ประกนัจาํนองจาํนําตัว๋เงนิฯลฯรวมทั้งศึกษาเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิทั้งตรา
สารทุนและตราสารหนี ้
 
พบ.202   การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2 
ศึกษาหลกัเกณฑ์และวธีิการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติภาษศุีลกากรและภาษอีากรตามประมวลรัษฎากรทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงนิ
ได้บุคคลธรรมดาภาษีเงนิได้นิตบุิคคลภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์รวมทั้งภาษีทีอ่งค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จดัเกบ็ได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงท้องทีแ่ละภาษีป้ายความรับผดิชอบของบุคคลและองค์กรธุรกจิต่อสังคมในการเสียภาษ ี
 
พบ. 203  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3  (3-0-6) 
BA 203   Business Quantitative Analysis 
 ความสําคญัและประโยชน์ของการวเิคราะห์เชิงปริมาณ การนําการวเิคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ในการตดัสินใจทางธุรกจิ การ
โปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ตวัแบบข่ายงาน การวเิคราะห์มาร์คอฟ ตวัแบบการควบคุมของคงคลงั และการจาํลอง
สถานการณ์ ทกัษะในการวเิคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้กบัปัญหาจริงทางธุรกจิ และการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 



 

 
พบ.204  สถิตธุิรกจิ        3  (3-0-6) 
BA 204   Business Statistics 
 การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบค่าสถิตขิองตวัอย่างและค่าพารามเิตอร์ของประชากรทฤษฎคีวามน่าจะเป็น (ทฤษฎี
เบส์) ตวัแปรเชิงสุ่มและค่าทีค่าดไว้การแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบสมมตฐิานการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอย
หลกัการวเิคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(1) นศ. นอกคณะฯ ทีส่อบผ่านวชิา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 และได้เกรดของแต่ละวชิาไม่ตํา่กว่า C สามารถใช้วชิา
เหล่านีเ้ทยีบเป็นวชิาบังคบัก่อน ทดแทนวชิา พบ.204 เพือ่เรียนวชิาต่างๆ ในสาขาวชิาโททีน่ักศึกษาสนใจ (ทั้งนีว้ชิาทีก่าํหนดให้เป็น
วชิาโท จะต้องระบุในส่วนของวชิาบังคบัก่อนว่า ‚สอบได้วชิา พบ.204 สถิตธุิรกจิ หรือ เทยีบเท่า‛ เท่านั้น) และกาํหนดให้ นศ. 
ลงทะเบียนเรียนวชิาใดๆ ในสาขาวชิาโททีน่ักศึกษาสนใจ เพิม่เตมิอกี 3 หน่วยกติ เพือ่ให้ได้จาํนวนหน่วยกติรวมครบตามเกณฑ์
การศึกษาวชิาโท          
(2) นศ. นอกคณะฯ ทีส่อบผ่านวชิา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 แต่ได้เกรดของวชิาใดวชิาหนึ่งตํา่กว่า C จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวชิา พบ.204 เพือ่ใช้เป็นวชิาบังคบัก่อน ในการเรียนวชิาต่างๆ ในสาขาวชิาโททีน่ักศึกษาสนใจ   
 
พบ.321  การฝึกงานเพือ่สังคม1     3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกจิ หรือบัญชีทีไ่ด้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการทาํงานเป็นกลุ่ม ใน
รูปแบบของการมส่ีวนร่วมกบัโครงการความร่วมมอืระหว่างคณะฯ และองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไร 
หรือชุมชน เพือ่พฒันา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 สําหรับการดาํเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะทีป่รึกษา โดยมกีารตกลงขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
กาํไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.322  การฝึกงานเพือ่สังคม2     3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา พบ.321  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกจิ หรือบัญชีทีไ่ด้ศึกษามา เพือ่ต่อยอดการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการทาํงานเป็นกลุ่ม 
ในรูปแบบของการมส่ีวนร่วมกบัโครงการทีต่่อเนื่องจากวชิาการฝึกงานเพือ่สังคม 1 ทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างคณะฯ และองค์กร
ธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไร หรือชุมชนเพือ่พฒันา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชน
อย่างยัง่ยนื  
 สําหรับการดาํเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะทีป่รึกษา โดยมกีารตกลงขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
กาํไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.401   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3  (3-0-6) 
BA 401   Strategic Management 



 

 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีทีท่ี ่4 
 หลกัการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกจิและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยัง่ยนืโดยจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย การกาํหนดวสัิยทศัน์  การกาํหนดพนัธกจิ  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก  การกาํหนดกลยุทธ์ทั้งในระดบัองค์การ ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที ่กระบวนการของการการนํากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิและกระบวนการตดิตามประเมนิผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมอืต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่ 4 
ศึกษาถึงบรรษัทภบิาลในฐานะปัจจยัหนึ่งทีส่ร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกจิให้กบักจิการซ่ึงประกอบด้วย การบริหารงานเพือ่สร้างมูลค่า 
บรรษัทภิบาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและการทาํงานร่วมกนัของปัจจยัดงักล่าว รวมทั้งกลไกการ
ทาํงานของบรรษัทภิบาลในรายละเอยีด ซ่ึงรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวฒันธรรมองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุม 
การตดิตามและการประเมนิผล ซ่ึงจะมกีารอภปิรายอย่างกว้างขวางถึงการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศและในประเทศ ประเดน็
บรรษัทภิบาลทีท่นัสมยั เพือ่หาข้อสรุปเชิงวชิาการและการประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วชิาเอกการบัญชี 
 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201   Fundamental Accounting  
 หลกัการเบือ้งต้น แนวคดิและกระบวนการเพือ่รวบรวมและบนัทกึข้อมูลทางการบัญชี การจดัทาํและการวเิคราะห์รายงาน
ทางการเงนิ วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัรายการสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ   
 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
 การสะสมข้อมูลเบือ้งต้นและการนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน การควบคุม การประเมนิผลการปฏิบตังิาน  
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิม่ประสิทธิผล และการตดัสินใจของผู้บริหารทุกระดบั 
 (ไม่นับหน่วยกติให้กบันกัศึกษาวชิาเอกสาขาการบญัชี และนักศึกษานอกคณะฯ ทีศึ่กษาสาขาวชิาการบัญชีเป็นวชิาโท) 
 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting  1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
แม่บทการบัญชี หลกัการ วธีิปฏิบตัทิางบัญชีเกีย่วกบัสินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้และค่าใช้จ่าย การจาํแนกประเภท การรับรู้รายการ การ
วดัมูลค่าและการตรีาคาของสินทรัพย์ หนีสิ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบั
สินทรัพย์ และหนีสิ้นแต่ละรายการ และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 



 

บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting  2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201  
หลกัการบัญชีเกีย่วกบัการรับรู้รายได้สําหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วธีิการบญัชีสําหรับสัญญาเช่า การบันทกึบัญชีและการ
นําเสนอรายการเกีย่วกบัส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงนิ      กาํไรต่อหุ้น การนําเสนองบการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบ
การเงนิ การจดัทาํงบกระแสเงนิสดและงบการเงนิระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงทางบัญชีและการแก้ไข
ข้อผดิพลาด        การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา จริยธรรมของวชิาชีพ 
 
บช.313 การบัญชีต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บช.201  
ความสําคญัและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทกึต้นทุนในระบบบญัชี ระบบบญัชีต้นทุนงานส่ัง
ทาํ ระบบต้นทุนช่วงการผลติ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติ  การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ  การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชี
สําหรับผลติภณัฑ์พลอยได้  ต้นทุนคุณภาพ ระบบต้นทุนผนัแปรและต้นทุนรวม ระบบบญัชีต้นทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผล
แตกต่างระบบการผลติแบบทนัเวลา (Just-in-time production) 
 
บช.314 การบริหารต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.313 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานภายใต้สภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไม่แน่นอน 
ระบบงบประมาณ ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกาํไร  การวเิคราะห์ต้นทุน การกาํหนดราคาสินค้า งบประมาณจ่าย
ลงทุน การประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบตังิานหน่วยงาน ราคาโอน   
 
บช.315  การบัญชีภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 315  Tax Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และพบ.202  
ความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหว่างกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษีรวมถึงการบันทกึบัญชีผลแตกต่างดงักล่าวภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา การบญัชีสําหรับภาษีเงนิได้รอตดับญัชีการบัญชีภาษีเงนิได้ หัก ณ ทีจ่่ายการบัญชีภาษีมูลค่าเพิม่ และการบญัชีภาษี
ธุรกจิเฉพาะ ความรับผดิชอบใน    การเสียภาษี จริยธรรมของวชิาชีพและอาํนาจของเจ้าพนกังานประเมนิในการตรวจสอบการเสีย
ภาษีและประเมนิเรียกเกบ็เพิม่เตมิ 
 
บช.316 การสอบบัญชี        3 (3-0-6) 
AC 316 Auditing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และบช.312  
 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบบญัชีและวชิาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี หลกัฐานการสอบบญัชี เอกสาร
หลกัฐานของงานตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ   การวางแผนงานตรวจสอบ ข้อผดิพลาดและการทุจริต ความเส่ียง
ในการสอบบัญชี ความมสีาระสําคญั การควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายในและการตรวจสอบบญัชี



 

ทีป่ระมวลผลโดยคอมพวิเตอร์ การสุ่มตวัอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนือ้หาสาระในวงจรและ
บัญชีทีสํ่าคญัต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชี 
 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
แนวความคดิทัว่ไปและองค์ประกอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในตามแนวคดิของCOSO การประเมนิผลการควบคุมภายใน
แนวความคดิพืน้ฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) 
การจดัระบบงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการ
บริหารความเส่ียง หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และองค์ประกอบการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี
 
บช.318   ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318   Accounting Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201และ รส.201  
แนวคดิเบือ้งต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประมวลผล วธีิการจดัทาํรายงานการเงนิและรายงาน
เพือ่การจดัการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี       วงจรทางธุรกจิขั้นพืน้ฐานและผลกระทบของการใช้การพาณิชย์เลก็
ทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 
บช.329 การฝึกงานทางการบัญชี     3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
AC 329 Internship in Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3 
การพฒันาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทาํงานจริงในสายวชิาชีพบัญชีบัญชีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในสายวชิาชีพการบัญชีทีน่ักศึกษาสนใจ (การฝึกงานเป็นทางเลอืกหนึ่งซ่ึงนกัศึกษามคีวามรับผดิชอบในการจดัหาหน่วยงานหรือ
องค์กรทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากภาควชิาเพือ่ฝึกงาน) 
 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.313หรือ บช.202  
กรอบแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ความรับผดิชอบของภาคธุรกจิทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบ
ธุรกจิทีม่ต่ีอทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม กระบวนการจดัการส่ิงแวดล้อม การรวบรวม บันทกึ และวเิคราะห์ข้อมูลรายได้
และต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมการจดัทาํรายงานการจดัการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการจดัทาํรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
บช.342    การบัญชีนิตวิทิยา        3 (3-0-6) 
AC 342 Forensic Accounting  
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.316 
 แนวคดิและหลกัปฏบิัตทิางด้านการบัญชีนติวิทิยา ลกัษณะการฉ้อฉล การจาํแนกประเภท   การฉ้อฉล ผู้กระทาํการและ
มูลเหตุจูงใจในการฉ้อฉล ขั้นตอนกระบวนการป้องกนั การตรวจจบั และ การสืบสวนการฉ้อฉลทั้งในระดบัผู้บริหารและเจ้าหน้าที่



 

ผู้ปฏิบัตงิาน การรวบรวมเอกสาร พยานหลกัฐานเพือ่กระบวนการยุตธิรรมขอบเขตของการบัญชีนติวิทิยาร่วมสมยั การฟอกเงนิ 
การฉ้อฉลทาง Internet  และการโจรกรรมอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล 
 
บช.391 การบัญชีหัวข้อพเิศษ 1       3 (3-0-6) 
AC 391 Special Topics in Accounting 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3 
ปรัชญา แนวคดิ หลกัการร่วมสมยั  และพฒันาการใหม่ในแวดวงวชิาชีพการบัญชี แนวโน้มทีสํ่าคญัเพือ่พฒันากระบวนทศัน์และ
ความสําเร็จของการทาํงานในอนาคต  
 
บช.392   การบัญชีหัวข้อพเิศษ 2       3 (3-0-6) 
AC 392 Special Topics in Accounting 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3 
ปรัชญา แนวคดิ หลกัการร่วมสมยั  และพฒันาการใหม่ในแวดวงวชิาชีพการบัญชี แนวโน้มที่สําคญัในอนาคตเพือ่พฒันาความคดิ 
และความสําเร็จในการทาํงานในอนาคต  
 
บช.411    การบัญชีช้ันสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และบช.312  
การบัญชีสําหรับสํานักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสําหรับการรวมธุรกจิการบญัชีสําหรับเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การ
บัญชีสําหรับส่วนได้เสียในการร่วมค้า การจดัทาํ และการนําเสนองบการเงนิรวม การแปลงค่างบการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บช.412 การบัญชีช้ันสูง 2          3 (3-0-6) 
AC 412 Advanced Accounting 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312  
การบัญชีเกีย่วกบักจิการประเภทห้างหุ้นส่วน กจิการทีด่าํเนินธุรกจิด้านการลงทุน กจิการทีไ่ม่แสวงหากาํไร หลกัการรับรู้รายได้
สําหรับการขายผ่อนชําระการฝากขาย ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้างก่อสร้าง การบญัชีเกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ์ การ
ป้องกนัความเส่ียง และผลประโยชน์พนักงาน 
 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312 
รูปแบบของข้อมูลและลกัษณะสําคญัของงบการเงนิสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงนิ 
และผลกระทบต่องบการเงนิจากการเลอืกใช้นโยบายทางบญัชีทีแ่ตกต่างกนั วธีิการและเคร่ืองมอืในการวเิคราะห์งบการเงนิและ
ข้อมูลทางบัญชีอืน่ทีสํ่าคญั 
 
บช.421   สัมมนาการบัญชีการเงนิ       3 (3-0-6) 



 

AC 421   Seminar in Financial Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312  
คาํจาํกดัความวตัถุประสงค์ หลกัการและววิฒันาการของการบญัชีรวมถึงปัญหาเกีย่วเนื่องกบัประเดน็ทางด้านจริยธรรมและอืน่ๆอนั
เกดิจากสภาพแวดล้อมเช่นปัญหาทางเศรษฐกจิสังคมกฎหมายภาษอีากรฯลฯหัวข้ออภิปรายจะมุ่งเน้นถึงความรู้ใหม่หรือประเดน็ที่
น่าสนใจซ่ึงเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปีและฝึกให้รู้จกัทกัษะในการนําเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนําเสนอด้วย
วาจา 
 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ นกัศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 
การบัญชีเปรียบเทยีบระหว่างประเทศ สภาพภูมหิลงัเพือ่ความเข้าใจลกึซึ้งในรายงานการเงนิระหว่างประเทศ   ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีทีม่ผีลต่อมาตรฐานและแนวปฏบิัตทิางการบญัชีแต่ละประเทศ  ปัญหาการกาํหนดราคาโอน
บทบาทและข้อจาํกดัในการใช้สารสนเทศทางการบญัชีเพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์งบการเงนิและการบริหารธุรกจิระหว่าง
ประเทศ ประเดน็ทางด้านภาษีอากรทีเ่กีย่วข้อง 
 
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.315 
 วเิคราะห์คาํวนิิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคาํพพิากษาของศาล คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษอีากร สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา กรมสรรพากรและในส่วนทีเ่กีย่วกบัพระราชบัญญัต ิการส่งเสริมการลงทุน ข้อกาํหนดพระราชบัญญัตอินัเกีย่วเนือ่งกบั
นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ทีอ่อกมาบังคบัใช้ 
 
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพือ่การบริหาร      3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.314  
ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปราย  แลกเปลีย่นความเห็นในเร่ืองจริยธรรมนักบญัชี ประเดน็ต่าง ๆทางการบญัชีบริหารทีเ่ปลีย่นแปลงและ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
บช.433 การบัญชีเพือ่การวางแผนและควบคุม      3 (3-0-6) 
AC 433 Accounting for Planning and Control 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.314  
แนวคดิของการวางแผนและควบคุมในองค์กร ประเภทของระบบการควบคุมการตดิตามประเมนิผล เคร่ืองมอืควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐกจิ การบริหารเชิงสมดุล 
 
บช.441 สัมมนาการสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.316  



 

การวเิคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพือ่ให้เกดิความรู้ และความเข้าใจอย่างลกึซึ้งในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏิบตังิานของผู้สอบ
บัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอนัก่อให้เกดิทกัษะเมือ่ปฏบิัตงิานจริงได้ การใช้กรณศึีกษาเกีย่วกบัปัญหาด้านต่าง ๆ ของหลกัการและ
การปฏบิัตงิานสอบบัญชีความเป็นอสิระ ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการสอบบญัชี ตลอดจนเร่ืองทีอ่ยู่ในความสนใจของวงการ
วชิาชีพ 
 
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
AC 442 Information Systems Audit and Control 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.316 และบช.318 
หลกัการและแนวความคดิเกีย่วกบัการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจากพฒันาการเทคโนโลยทีีม่ต่ีอการ
ตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดบัองค์กรระดบัหน่วยงาน และระบบงานอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องการประเมนิประสิทธิผลการควบคุม 
วธีิการตรวจสอบและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ช่วยในการตรวจสอบตลอดจนการจดัทาํรายงานการตรวจสอบ 
 
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน       3 (3-0-6) 
AC443 Seminar in Internal Audit 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.317  
อภิปราย วเิคราะห์ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในสําหรับบทบาทในส่วนทีเ่ป็นกลไกในการกาํกบัดูแล
กจิการ บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในประเภทต่างๆ  จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ
ตรวจสอบภายใน และประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ รวมถึงเร่ืองทีน่่าสนใจในปัจจุบัน 
 
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพือ่การบริหารทรัพยากรองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 452 Accounting Integration for ERP  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.318 
แนวความคดิวธีิการและหลกัการของการประยุกต์ทางบัญชีเพือ่ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning, ERP) ทีม่อียู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเนือ้หาของวชิารวมถงึการจดัหาและการเลอืก Software ที่
รองรับระบบERP การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรและปัจจยัทีม่ผีลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรการ
ประยุกต์ใช้ ERP Software packages จากบริษัททีเ่ป็นผู้นําทางด้าน ERP  application (เช่น Oracle) ในกระบวนการทางธุรกจิ
รวมทั้งการศึกษาถึงระบบย่อยและการนําระบบย่อยมาใช้งานร่วมกนัในระบบ ERP นอกจากนีเ้นือ้หาของวชิายงัครอบคลุมถึง
แนวคดิและหลกัการปฏิบัตใินการออกแบบฐานข้อมูลและ user interfaces โดยใช้ Database Application เช่น Oracle PL/SQL    
 
บช.492 ระเบียบวธีิคดิวธีิวจิยัเบือ้งต้นทางการบญัชี     3 (3-0-6) 
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่4 
ความรู้เกีย่วกบัระเบียบวธีิวจิยัทางการบญัชีขั้นพืน้ฐาน กระบวนการในการทาํวจิยั และการออกแบบระเบียบวธีิวจิยัต่างๆ ทีใ่ช้ใน
แวดวงการวจิยัทางบัญชี การตั้งคาํถามวจิยั และการออกแบบระเบยีบวธีิวจิยั  
 
บช.499 การศึกษาอสิระทางการบัญชี       3 (0-0-9) 
AC 499 Independent Study in Accounting  



 

 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่4 
การศึกษาเชิงลกึด้านประเดน็ปัญหาหรือหัวข้อพเิศษทางการบญัชี   ภายใต้การควบคุมดูแลแนะนําของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิา  
 
วชิาเอกการเงนิ 
 
กง.201 การเงนิธุรกจิ        3  (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
หลกัการบริหารการเงนิทีผู้่จดัการทางการเงนิต้องรับผดิชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิม่ของกจิการสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง
การเงนิ เคร่ืองมอืต่างๆ ในการบริหารการเงนิ การวเิคราะห์ทางการเงนิ  การวเิคราะห์กระแสเงนิสด การวางแผนและควบคุมทางการ
เงนิ การวเิคราะห์เบือ้งต้นของความเส่ียง และอตัราผลตอบแทน การวเิคราะห์ค่าของเงนิตามเวลา การบริหารสินทรัพย์หมุนเวยีน 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน (งบจ่ายลงทุน)  การจดัส่วนผสมทางการเงนิการจดัหาเงนิ ทุนระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงต้นทุนของ
เงนิทุนทีจ่ดัหามาเพือ่ลงทุนในกจิการ 
 
กง.211 ตลาดการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 211   Financial  Markets 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่2 
การเงนิ การธนาคาร และตลาดการเงนิ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ทีม่ผีลต่อตลาดการเงนินโยบายการเงนิ อตัราดอกเบีย้ การ
กาํกบัและควบคุมสถาบันการเงนิ การทาํงานของตลาดเงนิ ตลาดทุน และตลาดการเงนิระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าทีข่อง
สถาบันการเงนิต่างๆ ทีม่อียู่ในประเทศไทย 
 
กง.311   การบริหารการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 311   Financial Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา  
(1) กง.201 และ 
(2) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319) 
แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารการเงนิในเชิงลกึของกจิการทีผู้่จดัการทางการเงนิต้องเผชิญในสถานการณ์จริง การบริหารการเงนิทั้ง
ด้านสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของกจิการการ นําเคร่ืองมอืทางการเงนิมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ 
หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของการ ศึกษาในเชิงลกึของการนําโมเดลต่างๆ ทางการเงนิมาใช้ในการกาํหนดระดบัและการตดัสินใจในการ
บริหารสินทรัพย์หมุนเวยีน งบจ่ายลงทุน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) การ
กาํหนดโครงสร้างทุนและส่วนผสมทางการเงนิทีเ่หมาะสม การประเมนิมูลค่าและต้นทุนของเงนิทุนจากหนี ้และส่วนของเจ้าของ 
และตราสารการเงนิใหม่ๆ การตดัสินใจในการจดัหาเงนิทุน การตดัสินใจเช่าสินทรัพย์แบบลสิซ่ิง แนวคดิด้านปัญหาตวัแทนธรรมาภิ
บาลของกจิการ 
 
กง.312   การลงทุน        3  (3-0-6) 
FN 312  Investments      
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา 



 

(1) กง.201 และ 
(2) ค.216 และ  
(3) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319) 
วธีิการประเมนิมูลค่าทีแ่ท้จริงของตราสารหนี ้ตราสารทุน ออปช่ัน และตราสารซือ้ขายล่วงหน้า วธีิการวดัอตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์เดีย่วและกลุ่มหลกัทรัพย์ ปัจจยักาํหนดอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ 
 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ        3  (3-0-6) 
FN 323   Credit Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
ความสําคญัและประเภทของสินเช่ือ การกาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของธุรกจิการค้า สถาบันการเงนิ เทคนิคใน
การวเิคราะห์และพจิารณาสินเช่ือ การกาํหนดวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีค่วรจะเป็น การพจิารณาโครงการเงนิกู้ การควบคุมและการ
ตดิตามหนี ้การจดัเกบ็หนีแ้ละการแก้ไขหนีท้ีม่ปัีญหา การใช้ระบบประมวลข้อมูล โดยคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการวเิคราะห์
สินเช่ือ 
 
กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภัย      3  (3-0-6) 
FN 341   Non-Life Insurance Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิากง.241  
ลกัษณะความเส่ียงภัย ประเภทของความเสียหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรัพย์สิน ความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกดิภาระหนี ้ธุรกจิการประกนัภัยต่อ
การบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกจิประกนัวนิาศภัย การบริหารการประกนัต่อการบริหารการเงนิ 
 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้       3  (3-0-6) 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
ตราสารหนีแ้ละกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยและทีเ่ป็นสากล  โครงสร้างของตราสารหนี ้การกาํหนดราคา
พฤตกิรรมความเส่ียง การออกแบบตราสารหนี ้การวเิคราะห์ตราสารหนีท้ีม่ลีกัษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความ
เส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี ้
 
กง.413   การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์      3  (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312 
การวางแผนด้านการเงนิโดยบูรณาการความรู้หลายด้าน เช่น บัญชีวศิวกรรม เศรษฐศาสตร์เพือ่มองภาพรวมของแผน และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ (strategy) และกลวธีิ (tactical) ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบริษัทเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่บริษัท การควบคุม
ต้นทุนการผลติโดยใช้หลกั Value Engineering กระบวนการควบคุมและประเมนิผลสําเร็จของแผนด้วยวธีิการสมยัใหม่ เช่น 
Balanced Scorecard ประเดน็ด้านธรรมาภิบาลโดยใช้ตวัอย่างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็นการบรรยาย พร้อมทาํกรณศึีกษา 
 
 



 

กง.415   การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ    3  (3-0-6) 
FN 415   Financial Risk Analysis and Management    
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
ประเภทของความเส่ียงทางการเงนิทุกประเภท ธรรมชาตขิองความเส่ียง การวเิคราะห์ ความเส่ียงทางการเงนิทีอ่งค์กรประสบ การ
วดัความเส่ียงเพือ่เปรียบเทยีบกบันโยบายความเส่ียงของกจิการ แนะนําวธีิ และเคร่ืองมอืทางการเงนิเพือ่บริหารความเส่ียงให้มี
ระดบัทีส่อดคล้องกบันโยบายความเส่ียง 
 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3  (3-0-6) 
FN 451   Equity Securities Analysis         
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
การวเิคราะห์และประเมนิมูลค่าตราสารทุน แนวคดิการวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน การวเิคราะห์เศรษฐกจิการวเิคราะห์อุตสาหกรรม
และการวเิคราะห์บริษัท การประเมนิราคาหลกัทรัพย์แบบการคดิลดกระแสเงนิสดการวเิคราะห์หลกัทรัพย์เชิงเปรียบเทยีบการ
วเิคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิคการวเิคราะห์หลกัทรัพย์เชิงปริมาณการประเมนิผลการดาํเนนิงานของกลุ่มหลกัทรัพย์ 
 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 452  Financial Derivatives Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312  
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิทธิอนุพนัธ์เช่น Options และ Warrants และ Swaps  ทฤษฎี
การกาํหนดราคาตราสารเหล่านีก้ารออกแบบกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เกง็กาํไรหรือป้องกนัความเส่ียง 
 
วชิาเอกการตลาด 
กต.201 หลกัการตลาด        3  (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing  
 (สําหรับนกัศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หรือนักศึกษาทีม่คีวามประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิชย์ฯ เท่านั้น)  ความหมายและ
ความสําคญัของการตลาด ในฐานะทีเ่ป็นหน้าทีห่ลกัที่สําคญัอย่างหนึ่งทางธุรกจิ โดยเน้นแนวคดิการตลาดสมยัใหม่ บทบาท และ
ผลกระทบทีสํ่าคญัของการตลาดทีม่ต่ีอเศรษฐกจิและสังคมสภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อการตดัสินใจทางการตลาด พฤตกิรรมผู้บริโภค 
ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการบริหารการตลาดเบือ้งต้น ตลอดจนจริยธรรมของนกัการตลาด 
 
วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
 บทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอร์เนต็ ต่อองค์กร องค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศทีแ่บ่งตามการบริหารและการตดัสินใจ 
การได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศ รวมถึงประเดน็ด้านจริยธรรม ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  
 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้      3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development  



 

 เคร่ืองมอืหรือเทคนิคทีจ่ะช่วยให้ผู้ใช้ทีไ่ม่ใช่ผู้ชํานาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์อย่างง่าย หรือเพิม่ขยาย
แอปพลเิคช่ันทีม่อียู่ได้ ภาษาทีใ่ช้สําหรับการสร้างหน้าเวบ็ ระบบจดัการเนือ้หา ซอฟต์แวร์กระดาษทาํการ ซอฟต์แวร์จดัการ
ฐานข้อมูล หรือเคร่ืองมอื และเทคนิคอืน่ๆ โดยแอปพลเิคช่ันทีพ่ฒันาจะเน้นไปทีแ่อปพลเิคช่ันทางธุรกจิเป็นหลกั 
 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคดิและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลระบบการจดัการฐานข้อมูลโมเดลและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลภาษา
สําหรับนิยามและจดัดาํเนินการฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลการสํารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล การเกดิภาวะพร้อมกนัความ
บูรณภาพการรักษาความปลอดภยัของฐานข้อมูลและจริยธรรมการใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลแบบกระจายและการใช้SQL ในการสร้าง
การเรียกใช้และปรับปรุงฐานข้อมูล 
 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 315   Information System Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 ภาพรวมและสภาพแวดล้อมของการทาํงานเป็นนักวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้กบัองค์กรธุรกจิ   องค์
ความรู้  ทกัษะ  และจรรยาบรรณทีช่่วยให้นักวเิคราะห์ประสบความสําเร็จในวชิาชีพ  เช่น วธีิการวเิคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคดิเชิงระบบ   และการวเิคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการทาํงานทางธุรกจิ เป็นต้น รวมทั้งขั้นตอน  กจิกรรมทีต้่องทาํใน
กระบวนการพฒันาระบบและผลลพัธ์ทีไ่ด้ในแต่ละขั้นตอน   แนวคดิระเบียบวธีิ และเทคนิคหลกัๆ สําหรับการพัฒนาระบบซ่ึงเป็นที่
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในวชิาชีพ  ตลอดจนเคร่ืองมอืต่างๆ สําหรับการพฒันาระบบ เช่น  Computer Aided Software Engineering 
(CASE) เป็นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎแีละฝึกปฏิบตัใิห้นักศึกษาสามารถใช้แนวคดิ ระเบียบวธีิ เทคนิค และเคร่ืองมอืต่างๆ เหล่านั้น
ในการวเิคราะห์ระบบเพือ่จดัทาํแผนงานโครงการและข้อกาํหนดความต้องการระบบได้ 
 
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 451 Information System Security and Control 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 ความเส่ียง ทีอ่าจเกดิขึน้กบัระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านการจดัการ การปฏบิัตงิาน ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และ
โปรแกรม เป็นต้น การควบคุมทีอ่งค์กรซ่ึงตดิตั้งระบบสารสนเทศนั้นควรจดัทาํรวมทั้งมาตรฐาน กฏหมายและจริยธรรมทีเ่กีย่วข้อง  
 
 
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.451 
 วธีิการและเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบเพือ่ให้ทราบว่ากจิการทีต่ดิตั้งระบบสารสนเทศมรีะบบควบคุมอย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาจะเน้นการใช้เทคนิคต่างๆ นอกจากนีย้งัเน้นการใช้เทคโนโลยเีพือ่ช่วยในการตรวจสอบ การจดัทาํกระดาษทาํการ และ
รายงานการตรวจสอบซ่ึงแตกต่างไปจากการตรวจสอบอืน่ๆ ในการศึกษาจะเน้นให้นักศึกษาทราบวธีิการตรวจสอบต่างๆ 
 



 

วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
 
ทม.201  หลกัการบริหาร        3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
แนวคดิทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎกีารบริหาร หน้าทีแ่ละทกัษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน การจดัองค์การ การเป็นผู้นํา 
และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ        3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคดิพฤตกิรรมองค์การระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัองค์การ วฒันธรรมองค์การ อาํนาจ การเมอืง  และการหา
ข้อยุตคิวามขดัแย้ง  ความเป็นผู้นาํ  การตดิต่อส่ือสาร การเปลีย่นแปลงและ    การพฒันาองค์การ 
 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211 
 แนวคดิการบริหารผลการปฏบิัตงิาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบัตงิาน/ผลงานเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารผล
การปฏบิัตงิาน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารผลการปฏิบตังิาน/ผลงาน  
 
ทม.324   การพฒันาองค์กรและการบริหารการเปลีย่นแปลง           3  (3-0-6) 
HR 324   Organization Development and Change Management  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคดิการพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง การออกแบบองค์การ กระบวนการในการบริหารการ
เปลีย่นแปลง เทคนิคการลดความต้านทานการเปลีย่นแปลง 
 
วชิาเอกบริหารการปฏบิัตกิาร 
บป.201  หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM201  Principles of Operations Management  
 บทบาทและหน้าทีข่องการผลติต่อสังคม   แนวคดิและวธีิการตดัสินใจในการเลอืกกลยุทธ์      การผลติและบริการ การ
ออกแบบผลติภณัฑ์หรือบริการ การวางแผนกาํลงัการผลติ การเลอืกทาํเลทีต่ั้ง การออกแบบกระบวนการปฏิบัตงิาน การวางผงัสถาน
ประกอบการ การวเิคราะห์วธีิการทาํงานและระบบงาน การบริหารคุณภาพ การวางแผนวตัถุดบิ การจดักาํหนดการผลติ และการ
บริหารโครงการ  
 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา พบ.203  



 

 เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้เคร่ืองมอืเชิงปริมาณในการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ช่วยในการตดัสินใจได้อย่าง
เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการแก้ปัญหาทางธุรกจิ หัวข้อทีศึ่กษาจะ
เกีย่วข้องกบัโปรแกรมทางคณติศาสตร์ต่าง ๆ นักศึกษาจะมโีอกาสในการใช้คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหาผ่านกรณศึีกษา
ทางธุรกจิ  
 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316   Business Forecasting 
    วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา พบ.204    
   การวเิคราะห์ข้อมูลในอดตีและปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่การพยากรณ์อนาคต การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
สถิตทิางธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ ความสําคญัของการพยากรณ์ต่อกจิกรรมทางธุรกจิต่างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิดของ
การพยากรณ์ ข้อมูลทีใ่ช้ การเลอืกตวัแบบพยากรณ์ และการวดัความเหมาะสมของตวัแบบ โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับช่วย
พยากรณ์ วธีิการพยากรณ์ เช่น Naïve Methods, Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression 
Methods, Time Series Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลพัธ์การพยากรณ์เข้าด้วยกนัเพือ่ให้ได้ผล
ลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ดสําหรับการนําไปใช้จริง  
 
วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
ลจ.212   การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น       3  (3-0-6) 
LO 212   Introduction to Logistics Management 
 คาํนิยามแนวคดิ และทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัการจดัการโลจสิตกิส์ผ่านกจิกรรมหลกั ของระบบโลจสิตกิส์เช่น การจดัซ้ือ
การบริหารคลงัสินค้า การจดัการสินค้าคงคลงัการกระจายสินค้า การจดัการการขนส่ง และกจิกรรมโลจสิตกิส์อืน่ๆ 
 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
IB 311   Global Environment of International Business 
 สภาพแวดล้อมทีสํ่าคญัของการประกอบธุรกจิระหว่างประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ
รูปแบบต่าง ๆสภาพแวดล้อมทางสังคม วฒันธรรม การเมอืง ผลกระทบของสภาพแวดล้อม ต่อการประกอบธุรกจิระหว่างประเทศ
ววิฒันาการทีสํ่าคญัของธุรกจิระหว่างประเทศ ววิฒันาการของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง บทบาท
และผลกระทบจากการลงทุนของบริษัทข้ามชาต ิ
 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3  (3-0-6) 
IB 422   Comparative Business Systems  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.311 
 เปรียบเทยีบความแตกต่างของระบบธุรกจิในประเทศหรือภูมภิาคต่างๆ เช่นระบบธุรกจิในเอเชีย ระบบธุรกจิในยุโรป 
ระบบธุรกจิในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อระบบธุรกจิและการดาํเนินธุรกจิ ปัจจยัทางการเมอืง ปัจจยัทาง
ประวตัศิาสตร์ และปัจจยั  ปัจจยัทางสังคม สาเหตุของความแตกต่างของระบบธุรกจิในโลก 
 
 
 



 

วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation  
 หลกัเบือ้งต้นเกีย่วกบัมูลค่า วตัถุประสงค์ กระบวนการหลกัการและวธีิการประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์ลกัษณะของ
อสังหาริมทรัพย์ทีน่ํามาเป็นหลกัประกนัและปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการประกนัราคา รวมถงึศึกษาการดูลกัษณะทีด่นิโฉนด 
อาคารสถานทีร่วมทั้งกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นํามาประเมนิมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
วชิาของสถาบันภาษา 
สษ.221   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1       3  (3-0-6) 
EL 221   Communicative Business English 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา  สษ.172 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการอ่านบทความเชิงธุรกจิเพือ่เขียนสรุปและแสดงความ
คดิเห็นในระดบัย่อหน้า ฝึกฟังเพือ่จบัประเดน็สําคญั เพือ่พูดโต้ตอบกนัในบริบททางธุรกจิ และนําเสนอรายงานปากเปล่าจากการ
ค้นคว้าหัวข้อทางธุรกจิทีส่นใจเพือ่พฒันาทกัษะการพูดและการคดิวเิคราะห์ 
 
สษ.321   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2       3  (3-0-6) 
EL 321   Communicative Business English 2 
 วชิาบังคบัก่อน:  สอบได้วชิา สษ.221 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดบัสูงขึน้ โดยเน้นการฟังเพือ่จบัประเดน็หลกัและรายละเอยีด
ปลกีย่อย ฝึกฝนทกัษะการพูดเป็นคู่และในกลุ่ม โดยใช้บริบททางธุรกจิด้านต่างๆ มกีารแสดงบทบาทสมมุตแิละใช้เหตกุารณ์เสมอืน
จริง ฝึกฝนการอ่านเพือ่เพิม่พูนวงศัพท์ ความรู้และแนวคดิทางธุรกจิ ฝึกฝนการเขียนเพือ่แสดงความคดิทีไ่ด้จากการอ่าน การฟังและ
การพูด 
 
วชิาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น       3 (3-0-6)  
EC 213  Introductory Microeconomics  
 (สําหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 แนวคดิและการประยุกต์ใช้ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์เกีย่วกบัปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ การทาํงานของกลไกราคา อุปสงค์
และอุปทานของสินค้า ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค พฤตกิรรมการผลติ ต้นทุนการผลติ การกาํหนดราคาสินค้าใน
ตลาดทีม่กีารแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลติในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดอืน่ๆ ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัตลาดปัจจยัการผลติ และความล้มเหลวของตลาด  
 
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น       3 (3-0-6)  
EC 214  Introductory Macroeconomics  
 (สําหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมายและวธีิการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคาํนวณรายได้ประชาชาต ิ
ทฤษฎกีารกาํหนดรายได้ประชาชาตดุิลยภาพ ตลาดการเงนิ อุปสงค์และอุปทานของเงนิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงนิเฟ้อและเงนิ



 

ฝืด นโยบายการเงนิและการคลงัในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิ ดุลการชําระเงนิ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ และการ
กาํหนดอตัราแลกเปลีย่น รวมถึงการนําดชันีช้ีวดัเศรษฐกจิมหภาคไปใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  
 
 
Course Description 
 
General Courses  
 Part 1 
TU 100  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. 
 
TU 110  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. 
 
TU 120  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.  
 
TU 130   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. 
 
TU 152   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. 
 
TH 161 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. 
 
EL 070 English Course 1        0 (3-0-6) 
Prerequisite : Language  Institute  placement 
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. 
 
EL 171 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. 
 
EL 172 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. 
 

 Part 2 
 
EG 221 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. 
 
EG 241 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. 



 

 
Business Core Courses 
BA 201   Business Law        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status  
 The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of business.  Review of 
particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right and bankruptcy, etc.  Also covered are 
the applications of law to financial instruments. 
 
BA 202 Taxation         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status 
 An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, partnerships and corporations.  
Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, property taxes, and other related taxes collected by government 
agencies. 
 
BA 203   Business Quantitative Analysis                    3 (3-0-6) 
                Importance and benefits of the quantitative analysis, applications of quantitative analysis in business decision-
making, linear programming models, transportation models, network models, Markov analysis, inventory control models, 
simulation, and applications of computer software on real-world problems modeling 
BA 204   Business Statistics                     3 (3-0-6) 
 Systematic data collection, sampling statistics, population parameters, probability theory and Bayes’ theorem, 
random variables, probability distributions, hypothesis testing, analysis of variance, correlation, linear regression, and 
analyzing and applying the results of statistical program  
 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1                    3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and third-yearstudent status 
 Internship students apply business or accounting knowledge to solve social problems, to work as teams, and to 
cooperate with public sectors and organization in advantageous projects. 
 Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete responsibilities and scopes to 
apply their academic proficiency in real working environments. They have to work at least 200 hours during the semester. 
 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2                 3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Have earned credits of BA 321 
 Internship students apply business or accounting knowledge to continue solving social problems, working as 
teams, and cooperating with public sectors and organization in advantageous projects in sustainable ways. 
 Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete responsibilities and scopes to 
apply their academic proficiency in real working environments. They have to work at least 200 hours during the semester. 
 



 

BA 401   Strategic Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year  student status  
 The course examines a comprehensive process of strategic management and deep analysis of internal and 
external environments for high-impact corporate executives to make logical decisions in alignment with vision, mission, 
and strategy at each organizational level.  Analysis of critical factors pertaining to strategy formulation, implementation 
and techniques of evaluating strategies will be thoroughly discussed through case studies. 
 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Forth-year student status  
 This course studies corporate governance as a factor creating economic value to entity. The components 
comprise management for value creation, corporate governance, corporate social responsibility and mechanism of 
corporate governance in details, including roles of directors, corporate culture, risk management, control, monitoring and 
evaluation. Corporate governance implementation, current and special issues are discussed by case studies in Thailand 
and overseas.   
Major : Accounting 
 
AC 201   Fundamental Accounting       3 (3-0-6) 
 The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording accounting information; preparation 
and analysis of financial reports; accounting cycle; accounting and disclosure for assets, liabilities, and owners’ equity. 
 
AC 202 Management Accounting       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
 Collecting cost data and how to use cost data for planning, controlling, evaluating performance for improving 
efficiency and effectiveness of an organization as well as decision making of executives at all levels. 
(Credits are not counted for Accounting major studentsand Accounting minor students from other faculties.) 
 
AC 311 Intermediate Accounting  1      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
Accounting framework; Principles and accounting treatments for  assets, liabilities, revenues and expenses; Classification, 
recognition, measurement and valuation of assets and liabilities in accordance with Thai Financial Reporting Standards; 
Presentation and disclosure of assets and liabilities; Events after financial statement date. 
 
AC 312 Intermediate Accounting  2      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
 Revenue recognition principles for sales of goods and rendering services;  Accounting treatment for leases; 
Recording and presenting the stockholder’s equity transactions in financial statements; Earnings per share; the 
presentation and disclosure of financial statements; the preparation of statement of cash flows and interim financial 



 

statements; Accounting policies, changes in accounting, error correction; Accounting for troubled debt restructuring; 
Professional ethics. 
 
AC 313 Cost Accounting        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
The role and importance of cost accounting ;  cost terminology and cost accumulation systems,  cost calculation under job 
order costing, cost calculation under process costing ;  manufacturing overhead cost allocation, joint cost allocation and  
accounting for by-product, quality cost, variable costing and absorption costing system, standard costing system and 
variance analysis,  just-in-time production. 
 
AC 314 Cost Management        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 313 
 Use of cost information for planning, controlling under certainty and uncertainty events.  budgeting system, cost-
volume-profit relationship ;  cost analysis ; capital budgeting,  performance evaluation of units in organization , and 
transfer pricing. 
 
AC 315  Tax Accounting        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202 
The relationship and differences between accounting income and taxable income; and the recording of those 
differences;Personal income tax; Accounting for defered income tax, withholding tax, value-added tax, and specific 
business tax ; Tax responsibilities; Professional ethics; Authority of tax officers in tax assessment and collection. 
 
AC 316 Auditing         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
 General concepts about auditing and its profession, Code of Ethics for professional accountants, audit evidence, 
audit documentation, engagement quality control, audit planning, errors and fraud, audit risks, materiality, financial 
reporting controls, controls and audit of computer-based information system, audit sampling, tests of control and 
substantive tests of important cycles and accounts, forming an opinion in the auditor’s report. 
 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management    3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal control; Basic concepts of internal audit; 
Enterprise Risk Management (ERM); system arrangement related to Risk management process; Duties and 
responsibilities of internal auditors and risk management officers, Duties and responsibilities of internal audit function 
and risk management function to audit committee and risk management committee; and Components of good corporate 
governance. 
 



 

AC 318   Accounting Information Systems      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and  IS 201   
Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in the process and preparation of financial 
and management reports;  Control systems in accounting information system; Basic business processes and the impacts of 
E-commerce on accounting information systems. 
 
AC 329 Internship in Accounting                   3 (work at least 200 hours/semester) 
Prerequisite : Accounting major and third-year student status  
Development of knowledge, capability, and experience in public or private sector organizations of an approved choice in 
accounting professions.(The Student is responsible for seeking a private or a public entity which must be approved by the 
Accounting Department) 
 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility   3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 313 or AC 202 
Sustainable development concepts; Corporate environmental and social responsibility; Negative impacts of business 
activities on the environment and natural resources; Environmental management practices; Identification, collection and 
analysis of environment-related costs and earnings information; Environmental reporting and sustainability reporting. 
 
AC 342 Forensic Accounting       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 316  
 Fundamental contemporary concept and practice of forensic accounting, the nature of fraud, classification of 
fraud, characteristics of persons who commit fraud and their motivation, the role of accountant in prevention, detection, 
and investigation of fraud, as well as  evidence collection for litigation service.  scope of contemporary forensic accounting 
; money laundering, fraud in e-commerce and identity theft. 
 
AC 391 Special Topics in Accounting 1      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in accounting professionals,  trends in a specific 
accounting-related area for students’ benefit  in developing paradigm  and future career success.   
 
AC 392 Special Topics in Accounting 2      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in accounting professionals,  trends in a specific 
accounting-related area for students’ benefit  in developing paradigm  and future career success.  
  
AC 411 Advanced Accounting 1       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 



 

 Accounting for home office and branch; Accounting for business combinations; Accounting for investments in 
associates and subsidiaries, Accounting for interests in joint venture; Preparation of consolidated financial statements; 
Translation of foreign currency financial statements; and Disclosure of related party transactions. 
AC 412 Advanced Accounting 2       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
 Accounting treatments for partnerships, investment companies, non-profit organizations; revenue recognition 
concepts for installment sales, consignment, real estates, and long-term construction contracts; accounting treatments for 
derivatives, hedging, and employee benefits. 
 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
Presentation and disclosure of accounting information in various industries; Linkage between financial statement items; 
Effects of accounting choices; Tools and techniques for an analysis of financial statement and other financial reporting. 
 
AC 421   Seminar in Financial Accounting      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 311  and  AC 312 
 Definition, objectives, concepts, and evolution of accounting including the problems and issues on code of ethics 
and external environment such as economic, social, law, tax, etc.; Discussion topics focus not only on new knowledge or 
interesting issues, which may vary according to the current environment, but also on practicing both written and oral 
presentation skills. 
 
AC 422 International Accounting       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC201 and fourth-year student status 
Comparison  of international accounting practices , background for a profound understanding of international financial 
reporting,  factors affecting international accounting standards and   practices,   the problem of international transfer 
pricing, roles and limitations of accounting information system in the financial statements analysis and international 
business management,  related tax issues. 
 
AC 423 Tax Problem        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 315 
 Analysis of tax rulings from Court’s orders, Board of Taxation, Royal Decree Committee Office, Revenue 
Department, and related parts of BOI Act and terms from Industrial District Act, as well as the new enforcements from 
the Revenue Codes. 
 
AC 431 Seminar in Management Accounting     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 314 



 

Discussion and exchanging of opinions on the professional ethics, various contemporary issues and recent changes in 
management accounting field. 
 
AC 433 Accounting for Planning and Control     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 314 
 Planning and control concepts in the organization, types of control and evaluation system, strategic controlling 
tools,  economic value added , balanced scorecard. 
 
AC 441 Seminar in Auditing       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 316 
 Analysis, discussions and researches to create in-depth knowledge and understanding in problems which might 
occur during the course of the audit and also in how to solve such problems.The use of case studies, which involve 
problems relating to audit principles, audit practices, independence, responsibilities, auditing standards, as well as current 
issues in the audit profession. 
 
AC 442 Information Systems Audit and Control     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 316 and AC 318  
Principles and concepts of auditing and control per COBIT, the effect of technological development on audit and control, 
at  the corporate level, departmental level and other related systems, evaluation of internal control effectiveness, audit 
techniques, the use of  audit software and the preparation of audit report. 
 
AC443 Seminar in Internal Audit       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 317 
Discussion and analysis in line with the internal auditing in term of role in corporate governance mechanism, roles and 
responsibilities of internal auditor, types of internal auditing, ethics and internal audit standards, and problems in 
internal auditing including current interesting matters related to internal audit. 
 
 
AC 452 Accounting Integration for ERP      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 318 
 Concepts, methods, and principles of prevailing and the future trend of Enterprise Resource Planning (ERP) as 
well as an accounting application in the ERP system. The course also includes selecting ERP software, introducing ERP to 
an organization, and factors that would affect the success of ERP system in a firm. The course also focuses on applying 
ERP Software packages from the leaders in ERP application (such as Oracle) in business processes, and also includes a 
study of sub-systems and how to integrate sub-systems into ERP. Besides, the course also covers the concepts and 
principles of a practice in designing database and user interface by using Database Application such as Oracle PL/SQL. 
 



 

AC 492 Basic Research Methodology in Accounting     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status   
Basic knowledge of accounting research; Research process and designs used in academic accounting research;  Research 
problem identification and the designs for research methodology. 
 
AC 499 Independent Study in Accounting      3 (0-0-9) 
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status   
In-depth study of special accounting issues under the supervision of the advisor.  
 
Major :Finance 
FN 201 Business Finance3         3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of  financial managers; maximization of 
enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, financial planning and control, fundamental analysis on risk and 
return, time value of money, current asset management, non-current-assets investment (capital budgeting) techniques, an 
allocation and acquisition of funds, short-term and long-term financing, the costs of capital  
 
FN 211   Financial  Markets       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Second-year student status 
Money, banking and financial markets;  the effects of various factors on financial markets; monetary policies, interest 
rates, regulations and controls of financial institutions, money markets, capital markets and international financial 
markets, roles and functions of financial institutions in Thailand 
 
FN 311   Financial Management         3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201 and (2) BA 204 or ST 211 and ST 212 or ST 216 and ST 217 or ST 218  
Theoretical concepts of corporate financial management applied to resolve financial problems and issues encountered by 
management in the real world of business;  the management of asset structure and financial mix; the application of 
financial models and instruments on managing the assets, liabilities and equities, valuation, the costs of capital, capital 
structure, capital  budgeting under risk, leasing, the concepts of agency problems and corporate governance  
 
FN 312  Investments             3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201, (2) MA 216and (3) BA 204 or ST 211 or ST 216 or ST 218 
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and futures contracts; risk and return 
measurement of individual securities and portfolios, the determinants of risk and return 
 
FN 323   Credit Management       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 201  



 

The importance and types of credit; loan decision processes of both corporate and financial intermediaries;  techniques 
for analyzing and evaluating credits, the determination of credit lines and optimal interest rates, methods of evaluating 
loan proposals, debt restructuring and debt management,   computerized database systems in credit analysis  
 
FN 341   Non-Life Insurance Management      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 241 
Various types of risks and damages of the property, liability insurance and reinsurance business, the role of government 
in supporting the property insurance business, a relationship between insurance management  and the financial 
management of firm.  
 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 312  
Fixed income securities, the mechanisms of domestic and international debt markets, fixed income instrument analyses, 
pricing, risk behavior, the security design, debt instruments with complex structures, investment strategies and risk 
management of debt portfolios  
 
FN 413 Strategic Financial Management      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
Financial planning process by integrating various fields of knowledge, such as accounting, engineering and economics;  
cost monitoring using a value engineering technique, control and evaluation processes using the balanced scorecard 
approach, good governance;  lectures and case studies in Thailand  
 
FN 415   Financial Risk Analysis and Management        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
All types of enterprise financial risks and their nature;  a variety of quantitative tools in analyzing and measuring risks, 
approaches to manage risks in accordance with risk policies 
 
FN 451   Equity Securities Analysis              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  FN 312 
An analysis and evaluation of equity instruments;  economic, industry and company analyses, various approaches in 
security valuation: discounted cash flows, relative valuation, technical analysis, quantitative securities analysis, portfolio 
performance evaluation   
 
FN 452  Financial Derivatives Analysis      3 (3-0-6) 
Prerequisite :Have earned credits of FN 312 
Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants, and swaps, derivatives 
pricing models, strategies for speculating or hedging  



 

 
Major : Marketing 
MK 201 Principles of Marketing        3 (3-0-6) 
   (For students in Thammasat Business School or students intended to transfer to Thammasat Business School only)     
   A study of marketing as one of the core business functions. This course provides an overview of modern marketing with 
an emphasis on the concept of marketing, its economic and social impacts, consumer behavior, and the process of 
fundamental marketing mix management. This course concludes with a discussion of responsibility and ethics of 
marketers. 
 
Major :Management Information Systems 
IS 201 Management Information Systems       3 (3-0-6) 
Study important role of information, information systems, information technology and internet to organization. 
Components, application and types of information systems, information system acquisition, ethics and security. 
 
IS 216 End-User Application Development       3 (3-0-6) 
               Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to create simple 
software or to extend existing applications,languages for creating web pages, content management systems, spreadsheet 
software, database management software, Macro, or other associated tools or techniques  
 
IS 314 Database Systems         3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
              Concepts and components of database systems, database management system, database models and architecture, 
data definition language and data manipulation language, database design. Data backup and recovery, concurrency and 
database security, distributed database and SQL (Structured Query Language) for database definition and manipulation. 
 
IS 315  Information System Analysis      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
This course cover various topics that are important for the information system analyst and designer. The topics cover in 
this course vary from basic and intermediate issues that are pertinent to the analyst and designer. Issues such as problem 
solving through system thinking as well as how to solve real world business problems with systematic thinking and 
analytical skills. The activities cover in this course such as a Computer Aided Software Engineering (CASE) learning will 
provide a hand-on experience for the students taking the course. 
 
IS 451 Information System Security and Control     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 



 

Study the importance of security in information systems, ideas in management of security of information system, the 
analysis and risk assessment of the information system, the controls of computer center, computer system, network, 
information. In addition, students will learn IT standard, law and ethics. 
 
IS 459 Information Systems Audit       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  IS 451 
The course covers various issues in IT auditing. Issues such as auditing mechanisms, technical audit trails, audit processes, 
auditing, and data retention will be discussed. Students will learn applications in relevance to IS auditing, which can be 
used in the real world situations. 
 
Major : Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management 
HR 201  Principles of Management       3  (3-0-6) 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, leading, 
controlling, managerial decision making and ethics 
 
HR 311  Organizational Behavior       3  (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
Organization behavior concepts, individual  level, group level, organizational level, organizational culture, power and 
politics, conflict  resolution, leadership, communication, organization change and development 
 
HR 312  Performance Management System      3  (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
Performance management concept, performance management process, strategic performance management, and 
problems/challenges on performance management systems 
 
HR 324  Organization Development and Change Management     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts on organization development and change management, organization design, processes of change 
management, techniques in minimizing resistance to change 
 
Major : Operations Management 
OM201  Principles of Operations Management     3 (3-0-6) 
  The role of production to the society, approach and decision making process in choosing production and service 
strategies, product and service design, production capacity planning, location analysis, process design, plant layout, 
systems analysis, quality management, materials requirement planning, production scheduling, and project management 
 
 



 

OM 311 Data Analysis for Decision Making                    3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  BA 203  
Various data analysis techniques, tools for quantitative analysis to help make decision systematically and efficiently, 
applying quantitative analysis techniques to solve business problem, mathematical modeling, and using computer software 
to solve business problems via business case studies 
 
OM 316  Business Forecasting       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  BA204  
  Analyzing past and recent quantitative as well as qualitative data to achieve reliable forecast of the future, statistical 
programs, review of relevant statistical concepts, the important role of forecasting in several business functions, the 
forecasting process, studies of several forecasting techniques such as Naïve, Moving averages, Exponential smoothing, 
Simple and Multiple Linear Regression, Time Series Decomposition, and ARIMA-type models, using  forecasting 
techniques and software as well as combining forecasting results to achieve the finest forecasting outcome for optimal uses 
 
Major :International Business, Logistics & Transport 
LO 212  Introduction to Logistics Management     3  (3-0-6) 
  The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through key activities such as 
purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, transportation management and other logistics 
issues 
 
IB 311  Global Environment of International Business     3  (3-0-6) 
 The global environments of international business, including the globalization process, regional economic 
cooperation, social, cultural, and political environments. Evolutions of international business, international trade and 
foreign direct investment.Key theories in international business.Roles and impacts of multinational enterprises. 
 
IB 422  Comparative Business Systems      3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IB 311   
 Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, and North 
America.Economic, historical, social, and institutional factors shaping business systems.Causes of differences in business 
systems. 
 
Major : Real Estate Business 
 
RB 212  Introduction to Real Estate Valuation     3 (3-0-6) 
Basic principles on value, purpose, procedures and process in property valuation. This continues to collateral 
characteristics and other factors that affects collateral worth. Students will also be examing land title, improvements and 
regulations applicable to property valuation. 



 

 
Language InstituteThammasat University 
EL 221  Communicative Business English 1      3  (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  EL 172 
Practising listening, speaking, reading and writing skills; reading different business materials; writing summaries and 
expressing ideas in paragraphs;  listening for main ideas and making conversations within business contexts;  making oral 
presentations of selected business topics to enhance critical thinking and speaking skill 
 
EL 321  Communicative Business English 2      3  (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  EL 221 
Practising listening, speaking, reading and writing skills at a more advanced level; practising listening for main ideas and 
details;  practising speaking using different business functions in pairs and in groups;  performing role plays and 
simulations based on real life situations;  reading for vocabulary enrichment and development of business ideas and 
concepts; writing to express ideas and opinions gained from reading, listening and speaking. 
Faculty of Economics 
 
EC 213 Introductory Microeconomics       3  (3-0-6) 
(For students who are not Economics majors)  
Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price mechanisms, the supply 
and demand of goods and services, basic theories of consumer behavior, production and costs, and price determination in 
perfect and imperfect competitive markets. Comparing market performances in resource allocation, basic theories of 
factor markets and market failures.  
 
EC 214  Introductory Macroeconomics       3  (3-0-6) 
(For students who are not Economics majors)  
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and problems in the context of 
Macroeconomics; determination of national income; money markets, supply of and demand for money; Macroeconomic 
problems including unemployment, inflation, and deflation, fiscal and monetary policies used for economic stabilization; 
the balance of payments; foreign exchange market and exchange rate determination; application of economic indicators to 
analyze economic situations.  
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 จากความต้องการของผู้ใช้บณัฑติต้องการให้บัณฑิตมปีระสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การทาํงานจริง ดงันั้นหลกัสูตร
บัญชีบณัฑิต จงึมรีายวชิาการฝึกงานให้นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรียนได้ตามความประสงค์ เพือ่ให้นักศึกษาได้มคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การทาํงาน หรือการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
 รายวชิาทีฝึ่กงานทีบ่รรจุไว้ในหลกัสูตรเพือ่ให้นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาได้ตามความสนใจ คอื   
บช.329 การฝึกงานทางการบัญชี   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงในภาคฤดูร้อน) 



 

พบ.321 การฝึกงานเพือ่สังคม 1   3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  และ  
พบ.322 การฝึกงานเพือ่สังคม 2   3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
ลกัษณะการฝึกงานคอืการลงมอืปฏิบัตงิานด้านบญัชีในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้ความเหน็ชอบจากภาควชิาการบัญชี
และ/หรืออาจารย์ทีป่รึกษา ทั้งนีมุ้่งเน้นให้เกดิการเรียนรู้จากการนําความรู้ และทกัษะทีไ่ด้ศึกษามาเพือ่ใช้สําหรับการทาํงานในธุรกจิ
จริง ก่อนทีจ่ะสําเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการทาํงาน หรือการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 1. มทีกัษะในการปฏบิัตงิานจากสถานประกอบการตลอดจนมคีวามเข้าใจในทฤษฎแีละหลกัการทางด้านการบญัชีและ
บริหารธุรกจิมากยิง่ขึน้ 
 2. สามารถบูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่นําไปแก้ปัญหาทางธุรกจิได้อย่างเหมาะสม 
 3. มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
 4. มรีะเบียบวนิัยตรงเวลาและเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานประกอบการได้ 
 5. มคีวามกล้าแสดงออก และนําความคดิสร้างสรรค์มาใช้ในงานได้ 
 4.2  ช่วงเวลา 
 ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที ่3   
 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจิยั 
 5.1 คาํอธิบายรายวชิาโดยย่อ 
 บช.499 การศึกษาอสิระทางการบญัชี    3 (0-0-9)      
 เป็นการวจิยัปัญหาหรือหัวข้อพเิศษทางการบัญชีโดยนักศึกษาสาขาวชิาการบญัชีภายใต้การควบคุมดูแล และให้คาํแนะนํา
ของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิา  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการและทฤษฎทีางการบญัชีได้ 
 2. สามารถนําผลการจากจดัทาํโครงงานหรืองานวจิยัไปใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
 3. สามารถเป็นต้นแบบในการพฒันาต่อได้ 
 4. สามารถทาํงานเป็นทมีและปรับตวัทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ 
 5. ความสามารถในคดิวเิคราะห์การส่ือสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
  5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคเรียนที ่1-2 ของปีการศึกษาที ่4 
  5.4 จาํนวนหน่วยกติ     3   หน่วยกติ  
 5.5 การเตรียมการ 
  1. วางแผนและการจดัเตรียมอาจารย์ผู้สอนทีม่คีวามรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ 
การทาํงานโครงงานหรืองานวจิยัทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิมาให้ความรู้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิบัตงิานต่างๆ 
เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการของการทาํโครงงานหรืองานวจิยั 
  2. กาํหนดช่ัวโมงการให้คาํปรึกษาจดัทาํบันทกึการให้คาํปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงงานหรืองานวจิยั 
พร้อมทั้งมตีวัอย่างโครงงานหรืองานวจิยั 



 

  3. จดัเตรียม/แนะนํา หนังสือ เอกสาร ตาํรา ด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิทีเ่กีย่วข้องไว้เพือ่ให้นกัศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้า 
 5.6 กระบวนการประเมนิผล 
  1. อาจารย์ผู้สอนและนกัศึกษาร่วมกาํหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมนิผลตามวตัถุประสงค์รายวชิา  
  2. นักศึกษาจดัทาํงานวจิยัเสนอภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
  3. นักศึกษาเสนอผลงานวจิยัและรับการประเมนิโดยผู้สอน  
  4. หากมกีารแก้ไข ให้นกัศึกษาแก้ไขปรับปรุงผลงานวจิยั และนําเสนออาจารย์ผู้สอนอกีคร้ัง 
  5. อาจารย์ผู้สอนทาํการวดัผลงานวจิยั 
     

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1. การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิ
ถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 12, 13 และ 14  
 2. การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี ้
ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 
  1. การทวนสอบในระดบัรายวชิา  มกีารประเมนิการเรียนรู้โดยการวดัระดบัความรู้จากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ทาํรายงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เป็นต้น 
  2. การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร มรีะบบประกนัคุณภาพภายใน เพือ่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนกัศึกษา โดยมกีารประเมนิผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   3. มกีารประเมนิการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา และพฒันา
คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  จดัทาํวจิยัสถาบัน เพือ่สํารวจในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
  1. ภาวะการมงีานทาํของบัณฑิต 
  2. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
  3. ความพร้อม และความรู้ทีไ่ด้รับจากสาขาวชิาทีเ่รียนของบณัฑติต่อการประกอบอาชีพ 
  4. ความคดิเห็นเกีย่วกบัหลกัสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
   1. ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ตํา่กว่า 129 หน่วยกติ 
   2. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   3. ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
กาํหนด 


