
 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์ท่าพระจนัทร์  
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)  
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ บริหารธุรกจิบณัฑิต (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
   ช่ือย่อ บธ.บ. 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Business Administration (English Program) 
   ช่ือย่อ B.B.A. 
3. วชิาเอก  
  1. วชิาเอกการเงนิ 
  2. วชิาเอกการตลาด 
   
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   135 หน่วยกติ 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีศึกษา 4  ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  ภาษาองักฤษ   
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  - รับนกัศึกษาไทย หรือนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 



 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
6.1 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตบริหารธุรกิจบณัฑิต พ.ศ. 2552 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
6.2 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555    เม่ือวนัท่ี 3 เดือน
ธนัวาคม พ.ศ.  2555 
6.3 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2555 เม่ือวนัท่ี 4 เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  2555 
6.4 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 24 เดือน
ธนัวาคม  พ.ศ.  2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 
2558 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนกับริหาร นักวชิาการ นกัวจิยั และท างานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่วข้องในด้านดงัต่อไปนี ้
  1. ด้านการเงนิ 
  2. ด้านการตลาด 
  
9. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
 - หลกัสูตรนานาชาติ จดัการเรียนการสอนท่ี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ยกวา่16สปัดาห์ (รวมสปัดาห์สอบกลางภาค)และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่6 สปัดาห์แตใ่ห้
เพ่ิมชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่ม ี 



 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรภาษาองักฤษ วนั – เวลาราชการปกติ  
   ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถา้มี) 

คุณสมบัตแิละการคดัเลอืกเข้าศึกษา 
คุณสมบัต ิ

1. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 7  

2. มีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ีโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรภาษาองักฤษ ก าหนดไว ้
  
 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 15 
 2) การลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 10.10 และ 10.11 
 3) หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มโครงการและการจดทะเบียนรายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552 
 
 3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
  - จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกิต 
 - ระยะเวลาศึกษาเป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาศึกษาอยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่ใชบ้งัคบัแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้ทียบโอนหน่วยกิต และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 

3.2     ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  
  3.2.1  การศึกษาวชิาเอก 
  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาเอกใดวชิาเอกหน่ึงในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชีจะตอ้งศึกษารายวชิาเอกตามเง่ือนไขท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. วชิาเอกบงัคบัจะตอ้งสอบไล่ไดแ้ต่ละรายวชิาไม่ต ่ากวา่  C 



 

2. ค่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาเอกบงัคบัและวชิาเอกเลือกเฉล่ียรวมกนัตอ้งไม่ต ่ากวา่ 2.00 
 ค่าระดบัท่ีจะน ามาใชค้  านวณค่าระดบัเฉล่ียสะสมในกลุ่มวชิาเอกบงัคบัส าหรับวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาซ ้ าหรือศึกษา
ทดแทนตามขอ้ 1  และ/หรือ ขอ้ 2  จะใชค้่าระดบัท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น 
 
 3.2.2  การศึกษาวชิาโท หรือ วชิาเลือก   
 นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาสาขาวชิาเอกใดท่ีก าหนดใหศึ้กษาวชิาโทหรือวชิาเลือก นกัศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงไดด้งัน้ี 
 1) วชิาโท          ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต 
 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาโทนกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาไดต้ามเง่ือนไขท่ีแต่ละสาขาวชิาก าหนดเป็นวชิาโทโดย
ตอ้งศึกษาตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวชิาโทนั้น ๆ ก าหนด  ทั้งน้ีหากขอ้ก าหนดหลกัสูตรวชิาโทท่ีนกัศึกษาเลือก
ศึกษาก าหนดใหศึ้กษาเกินกวา่  15         หน่วยกิต นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาจนครบตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรวชิาโทนั้น
ก าหนด     ในทางกลบักนัหากมีหน่วยกิตของวชิาโทเหลืออยูน่กัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษาวชิาจากหมวดวชิาโทท่ีนกัศึกษาเลือกไว้
หรือหมวดวชิาเลือกตามท่ีสาขาวชิาซ่ึงตนเองสงักดัก าหนดไว ้ใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดขา้งตน้ 
 หากมีการก าหนดวชิาเดียวกนัไวใ้นทั้งหลกัสูตรวชิาเอกและวชิาโทสามารถน ามานบัซ ้ าได ้         แต่จะนบัหน่วยกิตได้
เพียงคร้ังเดียว นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวชิาในหลกัสูตรวชิาเอกหรือวชิาโทนั้นทดแทนใหค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 วชิาโทท่ีแนะน าใหน้กัศึกษาเลือกศึกษา มีดงัน้ี 
 1. วชิาโทในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ไดแ้ก่ วชิาโทการบญัชี  วชิาโทการเงิน วชิาโทการตลาด  วชิาโทระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ  วชิาโทการบริหารองคก์าร  การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์ วชิาโทบริหารการปฏิบติัการ  วชิาโท
บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง  และวชิาโทธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์โดยนกัศึกษาจะตอ้งศึกษาตามเง่ือนไข
และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรวชิาโทนั้นๆ  
 2. วชิาโทภาษาองักฤษเพื่ออาชีพของสถาบนัภาษา นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหลกัสูตรวชิา
โทภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพท่ีก าหนดไว ้
 3. วชิาโทภาษาองักฤษของคณะศิลปศาสตร์ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหลกัสูตรวชิาโท
ภาษาองักฤษท่ีก าหนดไว ้
 4. วชิาโทเศรษฐศาสตร์ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวชิาในสาขาเศรษฐศาสตร์ เฉพาะวชิาท่ีมีรหสัเร่ิมตน้ดว้ย ศ. ในระดบั 300 
ข้ึนไป จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต วชิาแนะน าสาหรับนกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์เป็นวชิาโท เช่น ศ.301 
ศ.302 ศ.340 ศ.360 ศ.361 ศ.362 ศ.363 ศ.364 ศ.375 ศ.376 ศ.382 วชิาในหมวดเศรษฐศาสตร์การเมือง และ วชิา ศ.453 เป็นตน้ โดย
ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งผา่นวชิาบงัคบัก่อนตามเง่ือนไขการศึกษาวชิานั้นๆ 
หรือ 2)  วชิาเลือก 
 กรณีท่ีนกัศึกษาไม่ประสงคศึ์กษาวชิาโท  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวชิาเลือกตามขอ้ก าหนดท่ีสาขาวชิาเอกท่ีนกัศึกษาเลือก
ศึกษาก าหนดไว ้
  ทั้งน้ีหากนกัศึกษาเลือกศึกษาตามทางเลือกวิชาโทแต่ยงัศึกษาไดไ้ม่ครบตามเง่ือนไขวิชาโท นกัศึกษาสามารถน าหน่วยกิ
ตของวชิาท่ีไดศึ้กษาแลว้นั้น มานบัเป็นหน่วยกิตเพ่ือใหเ้ขา้เง่ือนไขของวชิาเลือกได ้ 
 
 3.2.3  วชิาเลือกเสรี       ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
 วชิาเลือกเสรีท่ีแนะน าใหน้กัศึกษาเลือกศึกษา มีดงัน้ี 
 1.  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เช่น  



 

พบ.321 การฝึกงานเพื่อสงัคม 1    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
พบ.322 การฝึกงานเพื่อสงัคม 2    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
พบ.421 การก ากบัดูแลกิจการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
หรือ 2.  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลือกเสรี ทั้งน้ี ใหห้มายรวมถึง
วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี  ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย ์ ภาษา
เวยีดนาม  ภาษาลาว  และภาษาอินโดนีเซีย      ภาษาฝร่ังเศส  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน ดว้ย 
 ทั้งน้ี นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวชิาศึกษาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 
2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 

 
 3.2.4  การศึกษาวชิาโทสาขาวชิาต่าง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีเป็นวชิาโทสามารถเลือกศึกษา
ไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1) ส าหรับนกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สามารถเลือกศึกษาวชิาโทต่าง ๆ  ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของคณะฯ  ได้
โดยจะตอ้งศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีแต่ละวชิาโทก าหนดไว ้และตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวชิาโทบงัคบัแต่ละรายวชิาไม่ต ่ากวา่  
C  และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาโททั้งหมด     ไม่ต ่ากวา่  2.00 
 
 2) ส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
 นกัศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ท่ีประสงคจ์ะศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เป็นวชิาโท  จะตอ้งศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีแต่ละสาขาวชิาก าหนด
ไว ้  โดยตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวชิาโทบงัคบัท่ีไม่ใช่วชิาแกนร่วมบงัคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตแต่ละรายวชิาไม่ต ่ากวา่ C 
และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสม     วชิาโททั้งหมดไม่ต ่ากวา่  2.00 
 
 3.2.5  การรับอนุปริญญาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
 นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีท่ีศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง  แต่ไม่สามารถ
ศึกษาไดค้รบตามโครงสร้างและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  นกัศึกษามีสิทธ์ิขอรับอนุปริญญาไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี
คือ 

1. ไดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 105 หน่วยกิต 
2. ไดรั้บค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
3. ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ภาคการศึกษาปกติ 
4. ไดศึ้กษารายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รวม 30 หน่วยกิต 
5. ไดศึ้กษาวชิาแกนร่วมบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 



 

6. ไดศึ้กษาวชิาเอกบงัคบัและ/หรือเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
7. ไดศึ้กษาวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 

 
3.3 โครงสร้างหลกัสูตร   

  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
องค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้
 

สาขาวชิาเอก 
หน่วยกติ 
รวม 

วชิาศึกษา 
ทัว่ไป 

(หน่วยกติ) 

วชิาเฉพาะ (หน่วยกติ) 
วชิา 

เลอืกเสรี 
(หน่วยกติ) 

วชิาแกน 
ร่วมบังคบั 

วชิาเอก วชิาโท 
หรือ 

วชิาเลอืก 
วชิา 

เอกบังคบั 
วชิา 

เอกเลอืก 

1. การเงนิ 135 30 45 18 18 18 6 

2. การตลาด 135 30 45 33 6 15 6 

 
 3.4 รหัสวชิาในหลกัสูตร     

รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ต าแหน่ง และตัวเลข 3 ต าแหน่ง ดัง
รายละเอยีดต่อไปนี ้
 1. อกัษรย่อน าหน้าตวัเลขในหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  มคีวามหมายดงันี ้
พบ./BA เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
บช./AC เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย ภาควชิาการบญัชี 
กง./FN เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย ภาควชิาการเงิน 
กต./MK เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย ภาควชิาการตลาด 
รส./IS เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย ภาควชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
ทม./HR เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาการบริหารองคก์าร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์

กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
กผ./ER 

 
เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย 

 
สาขาวชิาการบริหารองคก์าร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์
กลุ่มผูป้ระกอบการและการบริหาร 

   บป./OM เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารการปฏิบติัการ 
ธร./IB เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

กลุ่มธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ลจ./LO เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มโลจิ

สติกส์ 
ขร./IT เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มกลุ่มการ

ขนส่ง 
ธอ./RB เป็นรายวชิาท่ีจดัสอนโดย สาขาวชิาธุรกิจอสงัหาริมทพัย ์



 

   
 2. ตวัเลข 3 ต าแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ มคีวามหมายดงันี ้

เลขหลกัหน่วย หมายถึง การเรียงล าดบัวชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มวชิาเอกบงัคบั/เอกเลือก/วชิาแกนร่วมบงัคบั 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ชั้นปีท่ีควรศึกษา 

 
 3.5 รายวชิาในหลกัสูตร  
    
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1: เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกติ ดงันี ้
       
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
หมวดสงัคมศาสตร์   บงัคบั 2 วชิา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม     3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education      
มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences        
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์     บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต จากวชิาต่อไปน้ี 
มธ. 152  หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 
หมวดภาษา  
ท. 161  การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage  
สษ. 070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  (ส าหรับผูท่ี้มีพ้ืนความรู้ไม่ถึง สษ.171)    0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 



 

สษ. 172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3        3 (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
  ส่วนท่ี 2: นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล      3 (3-0-6) 
EG 221  Reading for Information 
อ.241  การฟัง – การพดู 1        3 (3-0-6) 
EG 241  Listening – Speaking 1 
พบ.202 การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
 
2)  วชิาเฉพาะ         99 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาแกนร่วมบังคบั   45 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาแกนร่วมบังคบัทีค่ณะฯ ก าหนด ดงันี ้
พบ.201 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ     3 (3-0-6) 
BA 201 Business Law 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3 (3-0-6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
พบ.204 สถิติธุรกิจ         3 (3-0-6) 
BA 204 Business Statistics 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยทุธ์       3 (3-0-6) 
BA 401 Strategic Management 
บช.201 การบญัชีชั้นตน้        3 (3-0-6) 
AC 201 FundamentalAccounting 
บช.202 การบญัชีเพื่อการจดัการ1       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
กง.201 การเงินธุรกิจ         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 หลกัการบริหารการปฏิบติัการ      3 (3-0-6) 
OM 201 Principles of  Operations Management 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ      3 (3-0-6) 

                                                 

1 ส าหรับนกัศึกษาท่ียา้ยหลกัสูตรจากบญัชีบณัฑิตเป็นบริหารธุรกิจบณัฑิต และเคยศึกษาวชิา บช.313 การบญัชีตน้ทุน (AC 313 
Cost Accounting) และ บช.314 การบริหารตน้ทุน (AC 314 Cost Management) มาแลว้ ไม่ตอ้งศึกษาวชิา  บช.202 การบญัชีเพ่ือ
การจดัการ  



 

IS 201 Management Information Systems 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC 213 Introductory Microeconomics 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC 214 Introductory Macroeconomics 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 1       3 (3-0-6) 
EL 221 Communicative Business English 1 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2       3 (3-0-6) 
EL 321 Communicative Business English 2  
 
 2.2) วชิาเฉพาะด้าน    54 หน่วยกติ 
 
1)  วชิาเอกการเงนิ 
 1.1)   วชิาเอกบังคบั  18 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ ก าหนด ดงันี ้
กง.211 ตลาดการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 211 Financial Markets 
กง.311 การบริหารการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.313 การบริหารการเงินระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management 
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยทุธ์      3 (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
กง.415 การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงิน    3 (3-0-6) 
FN 415  Financial Risk Analysis and Management 
 
 1.2)  วชิาเอกเลอืก  18 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาเอกเลอืกต่าง ๆ ตามทีส่าขาวชิาการเงนิก าหนดรวม 18 หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษาวชิาจาก
กลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่งเพยีงกลุ่มวชิาเดยีว หรือ เลอืกศึกษาวชิาจากกลุ่มวชิาตั้งแต่ 2 กลุ่มวชิาขึน้ไปกไ็ด้ ดงันี ้
 กลุ่มบริหารการเงนิ 
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล       3 (3-0-6) 
FN 281 Personal Finance 
กง.282 การบริหารความมัง่คัง่       3 (3-0-6) 
FN 282 Wealth Management 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
FN 323 Credit Management 



 

กง.331 หลกัการบริหารสถาบนัการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 331 Financial Institutions Management 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการเงิน1 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
กง.425 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 425 Financial Viability Study 
กง.428 การวาณิชธนกิจ        3 (3-0-6) 
FN 428 Investment Banking 
กง.461 การบริหารการเงินระหวา่งประเทศขั้นสูง     3 (3-0-6) 
FN 461 Advanced International Financial Management 
กง.471 แบบจ าลองสถิติเพื่อการวจิยัทางการเงิน     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สมัมนาทางการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.494 วศิวกรรมการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 494 Financial Engineering 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3 (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 กลุ่มการลงทุน 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหน้ี       3 (3-0-6) 
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการเงิน1 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance  
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3 (3-0-6) 
FN 451 Equity Securities Analysis 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธท์างการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
กง.471 แบบจ าลองสถิติเพื่อการวจิยัทางการเงิน     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สมัมนาทางการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.494 วศิวกรรมการเงิน        3 (3-0-6) 



 

FN 494 Financial Engineering 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 กลุ่มการประกนัภัย 
กง.241 การบริหารความเส่ียงภยัและการประกนัภยั     3 (3-0-6) 
FN 241 Risk Management and Insurance 
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล       3 (3-0-6) 
FN 281 Personal Finance 
กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภยั      3 (3-0-6) 
FN 341 Non-Life Insurance Management 
กง.342 การบริหารการประกนัชีวติและสุขภาพ     3 (3-0-6) 
FN 342 Life and Health Insurance Management 
กง.344 การประกนัภยัและสภาพแวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
FN 344 Insurance Business and Legal Environment 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการเงิน1 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธท์างการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
กง.471 แบบจ าลองสถิติเพื่อการวจิยัทางการเงิน     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สมัมนาทางการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 
 1.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
1.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาวชิาเอกใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อก าหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกการเงนิก าหนดให้ครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดข้างต้น 

หรือ 
1.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ ดงันี้ 

กผ.211 ปรัชญาการเป็นผูป้ระกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 



 

กผ.312 การสร้างตน้แบบธุรกิจ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 
กผ.313 การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผูป้ระกอบการในองคก์ร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 327 Technology Management 
กผ.328 การบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.411 การบริหารองคก์รนวตักรรม      3 (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations 
กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละการวางแผนธุรกิจ    3 (3-0-6) 
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning 
กผ.421 การบริหารธุรกิจในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
ขร.361 การประกนัภยัทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ธร.311 สภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.321 การด าเนินการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 



 

ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสงัหาริมทรัพย ์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance and Investment 
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพย ์    3 (3-0-6) 
RB 314  Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.341 การบริหารทรัพยสิ์น       3 (3-0-6) 
RB 341  Property Management 
บช.311 การบญัชีชั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting 1 
บช.312 การบญัชีชั้นกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting 2 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองคก์ร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
บช.411 การบญัชีชั้นสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting 
บป.414 การบริหารโครงการ       3 (3-0-6) 
OM 414 Project Management 
บป.435 การใหค้  าปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดยอ่ม      3 (3-0-6) 
OM435 Small Business Consulting 
ศ.311 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค      4 (4-0-8) 
EC 311 Microeconomics Theory 
ศ.312 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค      4 (4-0-8) 
EC 312 Macroeconomics Theory 
ศ.320 คณิตเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EC 320 Introductory Mathematical Economics 
ส.346 คณิตศาสตร์การเงิน       3 (3-0-6) 
ST 346 Mathematics of Finance 
ส.347 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 1       3 (3-0-6) 
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1 
ส.447 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 2       3 (3-0-6) 
ST 447 Mathematics of Life Insurance 2 
 
 1.4)  การศึกษาวชิาโทการเงนิ 
 1.4.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
 นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการเงนิ จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามที ่วชิาโทการเงนิก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ 
และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบงัคบัแต่ละรายวชิาไม่ต า่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ต า่กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 



 

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 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการเงนิ (รหัส กง.)  อกีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
 1.4.2) ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 24 หน่วยกติ 
 นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการเงนิ จะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ 
โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบงัคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติแต่ละรายวชิาไม่ต า่กว่า C และได้ค่า
ระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ต า่กว่า 2.00 

1. บังคบั      6    วชิา       18   หน่วยกติ 
 
กง.201 การเงนิธุรกจิ        3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
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 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201 FundamentalAccounting 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการเงนิ (รหัส กง.)  อกีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
2)  วชิาเอกการตลาด 
 2.1)   วชิาเอกบังคบั  33 หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ ก าหนดดงันี ้
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 
MK312 Marketing Planning 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด    3 (3-0-6) 
MK313 Creativity and Communication in Marketing Profession  



 

กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด      3 (3-0-6) 
MK314 Qualitative Research in Marketing 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด      3 (3-0-6) 
MK315 Quantitative Research in Marketing 
 
กต.316 การบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้า      3 (3-0-6) 
MK 316 Product and Brand Management 
กต.317 การบริหารราคา        3 (3-0-6) 
MK 317 Pricing Management 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย      3 (3-0-6) 
MK 318 Distribution Channel Management 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3 (3-0-6) 
MK319 Integrated Marketing Communications   
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด     3 (3-0-6) 
MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด        3 (3-0-6) 
MK 412 Marketing Strategy 
 
 2.2)   วชิาเอกเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ให้นักศึกษาเลอืกศึกษา  2  วชิา  6  หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกจิกรรม    3 (3-0-6) 
MK321 Sales Promotion and Event Marketing 
กต.322 การบริหารการค้าปลกี       3 (3-0-6) 
MK 322 Retail  Management 
กต.323 การบริหารงานขาย        3 (3-0-6) 
MK 323 Sales  Management 
กต.331     การตลาดธุรกจิ        3 (3-0-6) 
MK 331 Business – to – Business Marketing 
กต.332 การตลาดบริการ        3 (3-0-6) 
MK 332 Services Marketing 
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
MK 333 International  Marketing 
กต.334 การตลาดการเกษตร       3 (3-0-6) 
MK 334 Agricultural Marketing 
กต.335 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ       3 (3-0-6) 
MK 335 Health-Care Marketing Strategy 
กต.341 การตลาดหัวข้อพเิศษ 1       3 (3-0-6) 



 

MK 341 Special Topics in Marketing 1 
กต.342 การตลาดหัวข้อพเิศษ 2       1.5(1.5-0-3) 
MK 342 Special Topics in Marketing 2 
กต.343 การตลาดหัวข้อพเิศษ 3       1.5(1.5-0-3) 
MK 343 Special Topics in Marketing 3 
กต.421 การตลาดหัวข้อพเิศษ 4       3 (3-0-6) 
MK 421 Special Topics in Marketing 4 
กต.422 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing  
กต.423 การตลาดเพือ่ความยัง่ยนื       3 (3-0-6) 
MK 423 Sustainability Marketing 
กต.499 การศึกษาอสิระทางการตลาด      3 (0-0-9 ) 
MK 499 Independent Study in Marketing  
 
 2.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 15     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
2.3.1)  วชิาโท 
เลือกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงทั้งในและนอกคณะท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวชิาโทเหลืออยู ่นกัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโทท่ีเลือกศึกษาไวห้รือหมวดวชิาเลือกตามท่ีวชิาเอกการตลาดก าหนดใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดขา้งตน้ 

หรือ 
2.3.2)  วชิาเลือก 
เลือกศึกษารายวชิาต่างๆ ท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต ทั้งน้ี วชิาท่ีเลือกศึกษาในหมวดวชิาเลือกน้ี

จะตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัวชิาในหมวดวชิาเอกเลือกท่ีไดเ้ลือกศึกษาไวแ้ลว้ขา้งตน้        และไม่จ ากดัวา่ตอ้งเลือกวชิาภายในกลุ่มวชิา
เดียวกนั 
 กลุ่มการตลาด 
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดดว้ยกิจกรรม    3 (3-0-6) 
MK321 Sales Promotion and Event Marketing 
กต.322 การบริหารการคา้ปลีก       3 (3-0-6) 
MK 322 Retail  Management 
กต.323 การบริหารงานขาย        3 (3-0-6) 
MK 323 Sales  Management 
กต.331     การตลาดธุรกิจ        3 (3-0-6) 
MK 331 Business – to – Business Marketing 
กต.332 การตลาดบริการ        3 (3-0-6) 
MK 332 Services Marketing 
กต.333 การตลาดระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
MK 333 International  Marketing 



 

กต.334 การตลาดการเกษตร       3 (3-0-6) 
MK 334 Agricultural Marketing 
กต.335 กลยทุธ์การตลาดสุขภาพ       3 (3-0-6) 
MK 335 Health-Care Marketing Strategy 
กต.341 การตลาดหวัขอ้พิเศษ 1       3 (3-0-6) 
MK 341 Special Topics in Marketing 1 
กต.342 การตลาดหวัขอ้พิเศษ 2       1.5 (1.5-0-3) 
MK 342 Special Topics in Marketing 2 
กต.343 การตลาดหวัขอ้พิเศษ 3       1.5(1.5-0-3) 
MK 343 Special Topics in Marketing 3 
กต.421 การตลาดหวัขอ้พิเศษ 4       3 (3-0-6) 
MK 421 Special Topics in Marketing 4 
กต.422 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ        3 (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing  
กต.423 การตลาดเพ่ือความยัง่ยนื       3 (3-0-6) 
MK 423 Sustainability Marketing 
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด      3 (0-0-9) 
MK 499 Independent Study in Marketing  
 กลุ่มการเงิน 
กง.311 การบริหารการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.313 การบริหารการเงินระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
FN 323 Credit Management 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
 กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
รส.314 ระบบฐานขอ้มูล        3 (3-0-6) 
IS314 Database Systems   
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS315 Information System Analysis  
รส.351 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ ERP ในองคก์ร     3 (3-0-6) 
IS351 Applications of ERP in Organizations  
รส.352 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
IS352 Electronic Business  



 

รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศส าหรับวสิาหกิจ 3 (3-0-6) 
IS356 Enterprise Information Systems Management 
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS415 Information System Design  
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา 3 (3-0-6) 
IS417 Intelligent Information Systems 
รส.418 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกิจ     3 (3-0-6) 
IS418 Decision Support and Business Intelligence System 
  
 กลุ่มการบริหารองคก์าร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤติกรรมองคก์าร       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.313 การวางแผนและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์     3 (3-0-6) 
HR 313  Human Resource Planning and Selection 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์      3 (3-0-6) 
HR 314  Human Resource Development 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ทม.316 การพนกังานสมัพนัธ์       3 (3-0-6) 
HR 316  Employee Relations 
ทม.321 การเป็นผูน้ า        3 (3-0-6) 
HR 321 Leadership 
ทม.322 การส่ือสารทางการบริหาร       3 (3-0-6) 
HR 322 Managerial Communication 
ทม.323 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขดัแยง้     3 (3-0-6) 
HR 323 Conflict Management and Negotiation 
ทม.324 การพฒันาองคก์ารและการบริหารการเปล่ียนแปลง    3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์    3 (3-0-6) 
HR 325 Human Resource Information System 
ทม.326 การวดัประสิทธิผลงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์     3 (3-0-6) 
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement 
กผ.313 การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 



 

กผ.314 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผูป้ระกอบการในองคก์ร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 327 Technology Management 
กผ.28 การบริหารธุรกิจเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.421 การบริหารธุรกิจในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
 กลุ่มบริหารการปฏิบติัการ 
บป.311 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
บป.313 การวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ     3 (3-0-6) 
OM 313 Process Analysis and Improvement 
บป.321 การบริหารสินคา้คงคลงั       3 (3-0-6) 
OM 321 Inventory Management 
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบติัการ     3 (3-0-6) 
OM411 Operations Planning and Control 
บป.424 การวดัผลการปฏิบติังานองคก์ร      3 (3-0-6) 
OM 424 Organizational Performance Measurement 
บป.425 การบริหารการปฏิบติังานอยา่งย ัง่ยนื      3 (3-0-6) 
OM 425 Sustainable Operations Management 
บป.435 การใหค้  าปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดยอ่ม      3 (3-0-6) 
OM435 Small Business Consulting 
บป.444 การบริหารการปฏิบติัการทางการกีฬา     3 (3-0-6) 
OM444 Sport Operations Management 
บป.445 การบริหารโรงแรม         3 (3-0-6) 



 

OM 445 Hotel Management 
บป.446 การบริหารการท่องเท่ียว        3 (3-0-6) 
OM 446  Tourism Management 
บป.454 การบริหารการปฏิบติัการในกิจการบริการสุขภาพ    3 (3-0-6) 
OM454 Healthcare Operations Management 
 กลุ่มบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
ขร.211 การขนส่งระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจดัการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจดัการโลจิสติกส์    3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ธร.311 สภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ                              3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
 กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
ธอ.211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์      3 (3-0-6) 
RB 312 Real Estate Development Regulation 
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพย ์    3 (3-0-6) 
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.341 การบริหารทรัพยสิ์น       3 (3-0-6) 
RB 341  Property Management 
 กลุ่มการบญัชี 
บช.311 การบญัชีชั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.313 การบญัชีตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  



 

บช.315 การบญัชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 315 Tax Accounting 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองคก์ร    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.331 การบญัชีเพ่ือความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
บช.413 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
บช.422 การบญัชีระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting  
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem 
 
 2.4) การศึกษาวชิาโทการตลาด 
  2.4.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ต า่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต ่า
กว่า 2.00 

1. บงัคบั      2    วชิา       6   หน่วยกิต 
กต.311 พฤติกรรมผูบ้ริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 
MK312 Marketing Planning 

2. เลือกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
  2.4.2)  ส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  21 หน่วยกิต 
  นกัศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาโทการตลาด จะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  โดยตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวชิาบงัคบัท่ีไม่ใช่วชิาแกนร่วมบงัคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตแต่ละ
รายวชิาไม่ต ่ากวา่ C และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาโททั้งหมดไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  1.  บงัคบั 4  วชิา 12  หน่วยกิต 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
กต.202 หลกัพ้ืนฐานการตลาด       3 (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
กต.311 พฤติกรรมผูบ้ริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 



 

MK312 Marketing Planning 
2. เลือกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 
3.6  แผนการศึกษา 
 
 3.6.1)  วชิาเอกการเงนิ 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1(5 วชิา) 12 
พบ.204 สถิตธุิรกจิ 3 
บช.201 การบัญชีเบือ้งต้น 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (3 วชิา) 9 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3 
ทม.201  หลกัการบริหาร 3 
รส.201  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
กง.201  การเงนิธุรกจิ 3 
กต.201 หลกัการตลาด 3 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา (แนะน าให้เรียน ค.216 แคลคูลสั) 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2    หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 3 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร 3 
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 
กง.211  ตลาดการเงนิ 3 
กง.311  การบริหารการเงนิ 3 

รวม 18 



 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 3 
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3 
กง.312 การลงทุน 3 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ 3 
วชิาเอกเลอืก  1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
กง.413  การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์  
กง.415  การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ  
วชิาเอกเลอืก  2 วชิา 6 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 18 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
กง.413  การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์  
กง.415  การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ  
วชิาเอกเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 18 

 
 

 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 9 

 3.6.2)  วชิาเอกการตลาด 
หมายเหตุ:วชิาแกนร่วมบังคบัทีเ่ป็นวชิาหลกัของแต่ละเอก เช่น FN201, HR201, BA203, IS201, MK201, AC201ควร

เรียนในปีแรกๆ เพือ่จะได้ทราบความชอบของตนเองว่าอยากเลือกเรียนในวิชาเอกใด แต่หากต้องการเรียนในวิชาเอกการตลาด ควร
เรียนวชิาแกนร่วมบังคบัในส่วนของวชิา FN201, AC201, BA204 ก่อน เนื่องจากบางวชิาอาจเป็นวชิาต่อเนื่องกบัวชิาเอก 



 

 
 

รูปแบบที ่1 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที ่1 ปีที ่1 
 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (5 วชิา) 12 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.201 หลกัการตลาด (วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (3 วชิา) 9 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค  3 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3 

รวม 18 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กต.312 การวางแผนการตลาด 3 
กต.316 การบริหารผลติภณัฑ์และตราสินค้า  3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย  3 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด  3 
กต.317 การบริหารราคา  3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 



 

วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
 

รูปแบบที ่2 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที2่ ปีที ่1 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (5 วชิา) 12 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (3 วชิา) 9 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.201 หลกัการตลาด (วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 

รวม 18 



 

 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค  3 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กต.312 การวางแผนการตลาด 3 
กต.316 การบริหารผลติภณัฑ์และตราสินค้า  3 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย  3 

รวม 18 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด  3 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ   3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด 3 
กต.317 การบริหารราคา  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด  3 



 

วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
 

รูปแบบที ่3 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที1่ ปีที2่ 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (5 วชิา) 12 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (3 วชิา) 9 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.201 หลกัการตลาด(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
วชิาเอกเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค  3 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3 
กต.317 การบริหารราคา 3 

รวม 18 

 



 

 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.312 การวางแผนการตลาด 3 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด  3 
กต.316 การบริหารผลติภณัฑ์และตราสินค้า   3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด 3 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย 3 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด  3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 2 วชิา 6 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 1 วชิา 3 
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 12 

 



 

3.7 ค าอธิบายรายวชิา 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
 ส่วนที ่1 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-6) 
TU100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจ
ความหมายของ ‚พลเมอืง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น ‚พลเมอืง‛ ในระบอบประชาธิปไตย
และให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing)  
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities 
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิ การพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้
รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหา
ความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
ของโลกนี ้
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์          โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพือ่ให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบั 
มหภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาพืน้ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความส าคัญและ
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และ
ศึกษาประเดน็การถกเถียงทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics  
 (วิชานี้ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า  16 หน่วยกิตหรือเป็นวิชาที่คณะ/
สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 



 

 หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ทีใ่ช้ในการพสูิจน์ วธีิการพสูิจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์    การพิสูจน์
ในทฤษฎเีกีย่วกบัอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของ
ฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 
 วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาใน
ระดบัพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพยีงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดหรือ
ค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 
 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2       3 (3-0-6) 
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ.070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการเรียน
ภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3       3 (3-0-6) 
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้วชิา สษ.171หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
 
 
 
 ส่วนที ่2 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
EG221 Reading for Information 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 



 

 กลวธีิต่างๆ ทีใ่ช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนือ้หา และวิธีการน าเสนอข้อมูลของผู้เขียน 
ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการ
อภิปราย 
 
อ.241 การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG241 Listening – Speaking 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะในการฟังระดับต้น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีก่ าหนด ให้ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 
 
พบ.202   การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA202 Taxation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาภาษีเงนิได้นิตบุิคคลภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์รวมทั้งภาษีทีอ่งค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
จดัเกบ็ได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบ ารุงท้องทีแ่ละภาษีป้ายความรับผดิชอบของบุคคลและองค์กรธุรกจิต่อสังคมในการเสียภาษี 
 
วชิากลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 
พบ.201   หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ     3 (3-0-6) 
BA 201   Business  Law 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การจดัองค์กรธุรกจิได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกจิตามกฎหมายไทยลักษณะกฎหมายและการช าระบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจเช่นหลักกฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อกู้ยืมค า้ประกันจ านองจ าน าตั๋วเงินฯลฯรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสาร
ทางการเงนิทั้งตราสารทุนและตราสารหนี ้
 
พบ. 203  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3  (3-0-6) 
BA 203    Business Quantitative Analysis 
 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การน าการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
โปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ตัวแบบข่ายงาน การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบการควบคุมของคงคลัง และการจ าลอง
สถานการณ์ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงทางธุรกิจ และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
พบ.204  สถิตธุิรกจิ         3  (3-0-6) 
BA204   Business Statistics 



 

 การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบค่าสถิตขิองตวัอย่างและค่าพารามเิตอร์ของประชากรทฤษฎคีวามน่าจะเป็น (ทฤษฎีเบส์) ตัว
แปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้การแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยหลักการ
วเิคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(1) นศ. นอกคณะฯ ทีส่อบผ่านวชิา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 และได้เกรดของแต่ละวชิาไม่ต า่กว่า C สามารถใช้วิชา
เหล่านีเ้ทยีบเป็นวชิาบังคบัก่อน ทดแทนวชิา พบ.204 เพือ่เรียนวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึกษาสนใจ (ทั้งนีว้ิชาที่ก าหนดให้เป็น
วิชาโท จะต้องระบุในส่วนของวิชาบังคับก่อนว่า ‚สอบได้วิชา พบ.204 สถิติธุรกิจ หรือ เทียบเท่า‛ เท่านั้น) และก าหนดให้ นศ. 
ลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึกษาสนใจ เพิ่มเติมอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ได้จ านวนหน่วยกิตรวมครบตามเกณฑ์
การศึกษาวชิาโท          
(2) นศ. นอกคณะฯ ที่สอบผ่านวิชา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 แต่ได้เกรดของวิชาใดวิชาหนึ่งต ่ากว่ า C จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวชิา พบ.204 เพือ่ใช้เป็นวชิาบังคบัก่อน ในการเรียนวชิาต่างๆ ในสาขาวชิาโททีน่ักศึกษาสนใจ   
 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3  (3-0-6) 
BA291  Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกจิสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกจิ การบริหารธุรกจิกจิกรรมทางธุรกจิด้านการผลติการตลาด
การเงนิการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนีเ้พื่อปูพืน้ฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และ
ให้เกดิความคดิรวบยอดผ่านการจดัท าแผนธุรกจิ 
หมายเหตุ เป็นวิชาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯที่ประสงค์จะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวิชาโทควรจะเรียนวิชา  
พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ 
 
พบ.321  การฝึกงานเพือ่สังคม1     3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  
BA321 Internship for Social Responsibilities 1 
 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกจิ หรือบัญชีทีไ่ด้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบ
ของการมส่ีวนร่วมกับโครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร หรือ
ชุมชน เพือ่พฒันา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 ส าหรับการด าเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
ก าไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.322  การฝึกงานเพือ่สังคม2    3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  
BA322 Internship for Social Responsibilities 2 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา พบ.321  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ได้ศึกษามา เพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม ใน
รูปแบบของการมีส่วนร่วมกับโครงการที่ต่อเนื่องจากวิชาการฝึกงานเพื่อสังคม 1 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กร
ธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร หรือชุมชนเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชน
อย่างยัง่ยนื  



 

 ส าหรับการด าเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
ก าไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.401   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3  (3-0-6) 
BA 401   Strategic Management 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่4 
 หลักการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย การก าหนดวสัิยทศัน์  การก าหนดพนัธกจิ  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก  การก าหนดกลยุทธ์ทั้งในระดบัองค์การ ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที่ กระบวนการของการการน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิและกระบวนการตดิตามประเมนิผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมอืต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
พบ.421 การก ากบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่ 4 
บรรษัทภิบาลในฐานะปัจจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับกิจการซ่ึงประกอบด้วยการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า บรรษัทภิ
บาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและการท างานร่วมกันของปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งกลไกการท างาน
ของบรรษัทภิบาลในรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเส่ียง การควบคุม การ
ตดิตามและการประเมนิผล ซ่ึงจะมกีารอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศและในประเทศ ประเด็นบรรษัทภิ
บาลทีท่นัสมยั เพือ่หาข้อสรุปเชิงวชิาการและการประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วชิาเอกการเงนิ 
 
กง.201 การเงนิธุรกจิ         3  (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
หลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้องรับผิดชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง
การเงนิ เคร่ืองมอืต่างๆ ในการบริหารการเงนิ การวเิคราะห์ทางการเงนิ การวเิคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการ
เงนิ การวเิคราะห์เบือ้งต้นของความเส่ียง และอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (งบจ่ายลงทุน)  การจัดส่วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงต้นทุนของ
เงนิทุนทีจ่ดัหามาเพือ่ลงทุนในกจิการ 
 
กง.211 ตลาดการเงนิ         3  (3-0-6) 
FN 211   Financial  Markets 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่2 



 

การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงินนโยบายการเงิน อัตราดอกเบีย้ การ
ก ากับและควบคุมสถาบันการเงิน การท างานของตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดการเงินระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
สถาบันการเงนิต่างๆ ทีม่อียู่ในประเทศไทย 
 
กง.241   การบริหารความเส่ียงภัยและการประกนัภัย     3  (3-0-6) 
FN 241   Risk Management and Insurance 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่2 
ลักษณะความเส่ียงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ ประเภทของความเสียหายที่
เกดิขึน้ วธีิบริหารความเส่ียงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเส่ียงภัย หลักการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย 
การพจิารณาเลอืกผู้รับประกนั การประกนัต่อ การควบคุมธุรกจิประกนัภัย ความรู้เบือ้งต้นของการประกนัภัยแขนงต่างๆ 
 
กง.281   การบริหารการเงนิบุคคล       3  (3-0-6) 
FN 281   PERSONAL FINANCE 
การก าหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบด้วยการ
จัดท างบการเงินอย่างถูกต้อง การส่งเสริมให้มีการออมและน าเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
การรู้จกัใช้เครดติอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ถึงพร้อม
ซ่ึงความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนบันเทิง การใช้เวลาว่างให้เกิดผล ตลอด
จนถึงการวางแผนการเงนิส าหรับอนาคตในยามเกษียณอายุ 
 
กง.282 การบริหารความมัง่คัง่       3  (3-0-6) 
FN 282 Wealth Management  
การประเมนิลูกค้า หลักการวางแผนภาษีส่วนบุคคลการลงทุนตามวงจรชีวิต การวัดอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของตราสาร
ทางการเงนิทฤษฎจีดัสรรเงนิลงทุน หลกัการจดักลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน การก าหนดนโยบายลงทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การ
ประเมนิผลการบริหารกองทุน การวางแผนเกษียณอายุการถ่ายโอนความมัง่คัง่ มรดกการบริจาค หัวข้อร่วมสมยั 
 
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) 
แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารการเงนิในเชิงลกึของกจิการทีผู้่จดัการทางการเงินต้องเผชิญในสถานการณ์จริง การบริหารการเงินทั้ง
ด้านสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของกิจการการ น าเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ 
หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของการ ศึกษาในเชิงลกึของการน าโมเดลต่างๆ ทางการเงนิมาใช้ในการก าหนดระดบัและการตดัสินใจในการ
บริหารสินทรัพย์หมุนเวยีน งบจ่ายลงทุน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) การ
ก าหนดโครงสร้างทุนและส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนจากหนี ้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) 
วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี ้ตราสารทุน ออปช่ัน และตราสารซื้อขายล่วงหน้า วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์   ปัจจัยก าหนดอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ 
 
กง.313   การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
FN 313   International Financial Management  
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
ความรู้เบือ้งต้นในการบริหารการเงนิเพือ่การด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการช าระเงินเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ กลไกของตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ วธีิการบริหารความเส่ียงโดย
ใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ธนาคารโลก และบรรษัทการเงนิระหว่างประเทศ 
 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ        3  (3-0-6) 
FN 323   Credit Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
ความส าคญัและประเภทของสินเช่ือ การก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของธุรกจิการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคใน
การวเิคราะห์และพจิารณาสินเช่ือ การก าหนดวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีค่วรจะเป็น การพจิารณาโครงการเงินกู้  การควบคุมและการ
ติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้ระบบประมวลข้อมูล โดยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
สินเช่ือ 
 
กง.331 หลกัการบริหารสถาบันการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 331 Financial Institutions Management    
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.211 และ กง.312 
การบริหารและการจดัการด้านต่างๆ ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเส่ียงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ การจัดการ
ด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น การบริหารก าไรและต้นทุน การวิเคราะห์ฐานะและความ
มัน่คง กลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงนิของสถาบันการเงนิ แนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูสถาบันการเงนิ 
 
 
 



 

กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภัย      3  (3-0-6) 
FN 341   Non-Life Insurance Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิากง.241  
ลกัษณะความเส่ียงภัย ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ทรัพย์สิน ความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี ้ธุรกิจการประกันภัยต่อ
การบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกจิประกนัวนิาศภัย การบริหารการประกนัต่อการบริหารการเงนิ 
 
กง.342 การบริหารการประกนัชีวติและสุขภาพ        3  (3-0-6) 
FN 342  Life and Health Insurance Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.241  
ธุรกิจการประกันชีวิตและสุขภาพการประกันชีวิตและสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆเงื่อนไขของกรมธรรม์ปัจจัยในการคิดอัตราค่าเบี้ย
ประกนัการพจิารณารับประกนัและการจ่ายสินไหมทดแทนการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเส่ียงภัยที่เกิดขึน้กับบุคคลและ
ธุรกจิการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลการบริหารการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน 
 
กง.344 การประกนัภัยและสภาพแวดล้อม      3  (3-0-6) 
FN 344   Insurance Business and Legal Environment    
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินธุรกรรมของบริษัท
ประกนัภัย ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระบบการค้าและการเงนิของโลกทีม่ต่ีองานทางธุรกจิประกนัภัย การจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและควบคุมความเส่ียงภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรูปแบบขององค์การ 
การก าหนดแผนงานและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้       3  (3-0-6) 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
ตราสารหนีแ้ละกลไกการท างานของตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยและที่เป็นสากล  โครงสร้างของตราสารหนี ้การก าหนดราคา
พฤตกิรรมความเส่ียง การออกแบบตราสารหนี ้การวเิคราะห์ตราสารหนีท้ีม่ลีกัษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความ
เส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี ้
 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน              3  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม. ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาเอกการเงนิฐานะช้ันปีที ่3 และมพีืน้ความรู้ด้านการเงนิในสายวชิาชีพทีน่ักศึกษาจะไปฝึกงาน 
การพฒันาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างานจริงเพือ่เตรียมตวัก้าวสู่การเป็น      ผู้ประกอบวชิาชีพทางด้านการเงินที่
มปีระสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและปฏิบัตงิานจริงกบัหน่วยงานทั้งเอกชนและรัฐในสายวชิาชีพ
การเงนิทีน่ักศึกษาสนใจ และภาควชิาเห็นชอบ (ฝึกงานรวมจ านวนขั้นต า่ 200 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 



 

กง.399   การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบัตกิารทางด้านการเงนิ1  (ฝึกงานขั้นต า่ 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)        
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาเอกการเงนิฐานะช้ันปีที ่3 
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติการทางด้านการเงิน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชาการเงินได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
เพิม่เตมิด้วยการเข้าฝึกงาน เพื่อพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัใินภาคฤดูร้อนกบัหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนทีส่นใจ เพือ่ให้
นักศึกษาได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการท างาน และน ามาเปรียบเทียบกับหลักวิชาที่ได้ศึกษามา ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการท างานในอนาคต 
นักศึกษาทีต้่องการฝึกงานจะต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนและฝึกงานในช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม (ฝึกงานรวมจ านวนขั้นต ่า 
100 ช่ัวโมง) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขว่าด้วยการฝึกงานของคณะฯ และเมื่อส้ินสุดการฝึกงานจะมีการ
ประเมินผลการฝึกงานซ่ึงนักศึกษาจะได้ S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน) พร้อมทั้งได้รับใบรับรองประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงาน
เมือ่ผลการฝึกงานผ่านเกณฑ์ 
 
กง.413   การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์      3  (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312 
การวางแผนด้านการเงนิโดยบูรณาการความรู้หลายด้าน เช่น บัญชีวศิวกรรม เศรษฐศาสตร์เพื่อมองภาพรวมของแผน และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ (strategy) และกลวธีิ (tactical) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท การควบคุม
ต้นทุนการผลิตโดยใช้หลัก Value Engineering กระบวนการควบคุมและประเมินผลส าเร็จของแผนด้วยวิธีการสมัยใหม่ เช่น 
Balanced Scorecard ประเดน็ด้านธรรมาภิบาลโดยใช้ตวัอย่างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็นการบรรยาย พร้อมท ากรณีศึกษา 
 
กง.415   การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ    3  (3-0-6) 
FN 415   Financial Risk Analysis and Management    
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
ประเภทของความเส่ียงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเส่ียง การวิเคราะห์      ความเส่ียงทางการเงินที่องค์กรประสบ 
การวดัความเส่ียงเพือ่เปรียบเทยีบกบันโยบายความเส่ียงของกิจการ แนะน าวิธี และเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงให้มี
ระดบัทีส่อดคล้องกบันโยบายความเส่ียง 
 
 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 421   Financial Statement and Reporting Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
เคร่ืองมือต่าง ๆ ส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการประเมินความส าเร็จของกลยุทธองค์กร ซ่ึงวัดโดยความสามารถใน
การท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง
เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรับการประเมนิมูลค่า และการวเิคราะห์สินเช่ือ 
 
 
 



 

กง.425 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 425 Financial Viability Study   
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาวชิาเอกภาควชิาการเงนิฐานะช้ันปีที ่4 
เคร่ืองมอืและเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ะใช้เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเตบิโตทางการเงนิ หลกัและวธีิปฏิบัตใินการจัดท า
แผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆ  ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ การขยายกิจการ การเปลี่ยนแทน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ความล่าช้าของโครงการ และการส้ินสุดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคดิของเงือ่นไขทีอ่าจจะเป็นไป
ได้จริง (Real Options) ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติท าโครงการจ าลองที่มี
ลกัษณะเหมอืนจริงทุกประการเพือ่น าทฤษฎทีีเ่รียนมาประยุกต์ 
 
กง.428 การวาณิชธนกจิ        3  (3-0-6) 
FN 428 Investment Banking    
บังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุนจากการควบกิจการ การ
ครอบง ากิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การท ารายงาน การวิเคราะห์ธุรกิจ และการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีทั้ง
ภาคทฤษฎซ่ึีงต้องอาศัยความรู้ทางการจดัการการเงนิและภาคปฏิบัตจิากประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3  (3-0-6) 
FN 451   Equity Securities Analysis         
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์บริษัท การประเมินราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลดกระแสเงินสดการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรียบเทียบการ
วเิคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิคการวเิคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณการประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย์ 
 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 452  Financial Derivatives Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312  
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิทธิอนุพันธ์เช่น Options และ Warrants และ Swaps  ทฤษฎี
การก าหนดราคาตราสารเหล่านีก้ารออกแบบกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เกง็ก าไรหรือป้องกนัความเส่ียง 
 
กง.461 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศขั้นสูง     3  (3-0-6) 
FN 461 Advanced International Financial Management        
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.313  
ตลาดการเงนิระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึน้ในตลาดการเงินแหล่งเงินทุนที่ธุรกิจสามารถระดมเงินได้ทั้งจาก
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหนี้สินระหว่างประเทศ      การบริหารการเงินของกิจการข้ามชาติ อันได้แก่ การวิเคราะห์การ ลงทุน
โดยตรงการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์ระหว่างประเทศ การวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเมือง การจัดท างบจ่ายลงทุนระหว่างประเทศ 
การบริหารเงนิทุนหมุนเวยีน 
 



 

กง.471 แบบจ าลองสถิตเิพือ่การวจิยัทางการเงนิ     3  (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research     
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาวชิาเอกการเงนิ ฐานะปี 4 และสอบได้วชิา พบ.204  
การประมาณค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางการเงินโดยใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติ การประยุกต์วิธีเศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจ าลอง
ทางการเงนิ โดยเน้นวธีิวเิคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา (Event Studies) โดยใช้ตวัอย่างเหตุการณ์ทางการเงนิในประเทศไทยประกอบ 
เพือ่ให้นักศึกษามแีนวทางในการท าวจิยัทางการเงนิต่อไปได้ 
 
กง.491 สัมมนาทางการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 491   Seminar in Finance         
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่ เป็นปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือใช้กรณีศึกษาเป็น
เคร่ืองมอืให้นักศึกษาวเิคราะห์ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั  โดยมอีาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ช้ีน าให้ได้ข้อสรุปทีส่มเหตุสมผล และ
มคีวามถูกต้องในเชิงวชิาการ 
 
กง.494 วศิวกรรมการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 494 Financial Engineering       
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิตริวมกบัทฤษฎทีางการเงนิ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินส าหรับแก้ปัญหาทาง
การเงินอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้ลงทุนและผู้ระดมเงินทุน  การศึกษาเป็นการเฉพาะในเร่ืองการระบุพฤติกรรมเชิงสุ่มของหลักทรัพย์ 
กลุ่มหลกัทรัพย์และกลุ่มอนุพนัธ์ การออกแบบหลกัทรัพย์ การก าหนดราคาและการวดัความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในตลาดการเงนิโดย
ใช้สูตรการค านวณและโดยวธีิตวัเลข การออกแบบกลยุทธ์เพือ่การค้าหลกัทรัพย์ การกระจาย  การลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
 
กง.499   การศึกษาอสิระทางการเงนิ      3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study  in Finance             
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
 ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้ (Testable Hypothesis) ด้วยตนเอง เรียนรู้การคิด และ
วเิคราะห์ปัญหา เพือ่ตอบค าถามอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การฝึกทกัษะการเขียนรายงานวจิยั 
 



 

วชิาเอกการตลาด 
 
กต.201 หลกัการตลาด        3  (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
                (ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หรือนักศึกษาทีม่คีวามประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิชย์ฯ เท่านั้น) 
               ความหมายและความส าคญัของการตลาด ในฐานะทีเ่ป็นหน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัอย่างหนึ่งทางธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดการตลาด
สมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่ส าคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจทาง
การตลาด พฤตกิรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการบริหารการตลาดเบือ้งต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการ
ตลาด 
 
กต.202 หลกัพืน้ฐานการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
                (ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ) 
                แนวคดิ แนวปฏิบัติและระบบการตลาดสมัยใหม่ในการน าเสนอสินค้า/บริการ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่ือสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บนพืน้ฐานความเข้าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้า
ตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค        3  (3-0-6) 
MK 311   Consumer Behavior 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนือ้หาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซ่ึงเน้น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ทางสังคม 
และทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ซ่ึงมุ่งท าความเข้าใจลูกค้าจากมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมโดยการน าแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
เนือ้หาวชิาครอบคลุมแนวความคดิในการท าความเข้าใจพฤตกิรรมต่างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
ตดัสินใจซื้อของลูกค้าองค์กรด้วย 
 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 312 Marketing  Planning 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311  
 ทฤษฎ ีแนวคดิ กระบวนการ และเคร่ืองมอืในการบริหารการตลาดโดยมุ่งพัฒนา ทักษะและประสบการณ์ในการจัดท าแผนการ
ตลาด เนือ้หาวชิาครอบคลุมการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อกจิกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมผู้บริโภค  การ
แข่งขันและปัจจัยอื่นๆ การก าหนดกลยุทธ์ และพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการ
ควบคุมการด าเนินงานทางการตลาดภายใต้หลกัจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด     3  (3-0-6) 
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession 



 

 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด และสอบได้วชิา กต.201 
 หลักการ และกระบวนการในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการส่ือสารเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพการตลาด  
โดยมุ่งเน้นการน าเสนอ  โน้มน้าว  และสร้างการยอมรับให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  บนพืน้ฐานของ
ความเข้าใจในหลกัการออกแบบกลยุทธ์การส่ือสาร ข้อความ ตลอดจนรูปแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด      3  (3-0-6) 
MK 314   Qualitative Research in Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311   
 บทบาทและความส าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงครอบคลุม 
ขั้นตอน วธีิการและเคร่ืองมอืต่างๆทีม่ลีกัษณะเฉพาะตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการตลาด เช่น การสัมภาษณ์
เชิงลกึ การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตการณ์ ฯลฯ เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะที่เสริมกันกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพือ่ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 315 Quantitative Research in Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.204 และ กต.314   
 บทบาทและความส าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงครอบคลุม 
ขั้นตอน วธีิการและเคร่ืองมอืต่างๆ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตามแนวทางของการวจิยัเชิงปริมาณทีน่ิยมใช้ในการตลาด เช่น การส ารวจ การ
ทดลอง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะ ห์และแปลความหมาย
ผลการวจิยั รวมทั้งการตดัสินใจเลอืกใช้การวจิยัเชิงปริมาณในลกัษณะทีเ่สริมกนักบัการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 
กต.316 การบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้า      3  (3-0-6) 
MK 316  Product and Brand Management   
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าให้มีคุณค่า การบริหารสาย
ผลิตภัณฑ์ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในแต่ละช่วง
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  การก าหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดอืน่ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ผลติภัณฑ์และตราสินค้าการสร้างตราสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลทีม่ต่ีอการบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้าและการบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้าอย่างมจีริยธรรม 
 
กต.317 การบริหารราคา        3  (3-0-6) 
MK 317 Pricing Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (กต.201 หรือ กต.202) และ กง.201  
 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบันโยบายราคา กลยุทธ์การก าหนดราคา การตดัสินใจเปลีย่นแปลงราคาของผลติภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
การใช้ราคาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่น การศึกษาปัจจัย



 

ทางการตลาดทีม่ผีลกระทบต่อการท าก าไรของกจิการ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ
ทางด้านการตลาดเพือ่เพิม่ความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ 
 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย      3  (3-0-6) 
MK 318 DistributionChannel Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202  
 บทบาทและข้อจ ากัดของระบบการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย  และการบูรณาการช่องทางการจัดจ าหน่ายกับกลยุทธ์
การตลาด การวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง และการออกแบบช่องทางการจดัจ าน่ายทีม่ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารเครือข่ายการจัดจ าหน่าย การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการตัดสินทางการตลาดในช่องทางหลายระดับเพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมทั้งเน้นบทบาทสมาชิกในช่องทาง ทัศนคติ และความขัดแย้งใน
ช่องทาง การสร้างแรงจูงใจ และการประสานความสัมพนัธ์ ในการสร้างพนัธมติร การจดัการร้านค้า โดยเฉพาะการให้ความสนใจใน
การพฒันา ควบคุมและประเมนิผลในช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกจิ 
 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3  (3-0-6) 
MK319 Integrated Marketing Communications 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
 แนวคดิ หลกัการ และวธีิการของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนการส่ือสารการตลาด ที่เกี่ยวกับการบริหารสาร และการ
บริหารจุดสัมผสัแบรนด์ เพือ่ตอบโจทย์ทางการตลาด โดยมพีืน้ฐานจากความเข้าใจผู้บริโภคและและแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะการวาง
ต าแหน่งทางการตลาดของแบรนด์  รวมถึงกลยุทธ์การใช้ส่ือ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกส่ือ กลยุทธ์ในการผสมผสานส่ือ การ
ทดสอบและการประเมนิผลส่ือ การก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารให้สอดคล้องกบักลยุทธ์การตลาดอืน่ๆ 
 
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกจิกรรม    3  (3-0-6) 
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
 แนวคิด หลักการ วิธีการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมาย  การสร้างสรรค์เคร่ืองมือและเลือกส่ือที่ผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบักลยุทธ์การตลาดอืน่  การทดสอบและประเมนิผลการด าเนินงาน 
 
กต.322 การบริหารการค้าปลกี       3  (3-0-6) 
MK 322 Retail  Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลักการบริหารการค้าปลีก  สถาบันการค้าปลีก  ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและ   การแข่งขัน  เพื่อก าหนดกลยุทธ์
การค้าปลกีทีม่ปีระสิทธิภาพ  การเลอืกท าเลทีต่ั้งร้านค้าปลกี  การจดัองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การท าความเข้าใจเร่ือง
ห่วงโซ่อุปทานและระบบไอทเีพือ่การจดัการค้าปลกี  การวางแผนด้านการสินค้า  ระบบการจัดซื้อ  การก าหนดตรายี่ห้อร้านค้าปลีก  
การก าหนดราคาขายปลกี  ตลอดจนการจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด  รวมทั้งการบริหารร้านค้า  การออกแบบร้านค้า  การจัดวาง
ผังร้านค้าเพื่อน าเสนอสินค้า  การให้บริการ เทคนิคการขายปลีก  รวมไปถึงการค้าปลีกระหว่างประเทศ และการค้าปลีก
อเิลก็ทรอนิกส์ 



 

 
กต.323 การบริหารงานขาย        3  (3-0-6) 
MK 323 Sales  Management 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 การบริหารงานขายยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาโอกาส อุปสรรค์ จุดด้อย 
จุดเด่น และน าข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณมาใช้วางแผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การสร้างทีมงานขายและ
การบริหารงานขายทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 
 
กต.331 การตลาดธุรกจิ        3  (3-0-6) 
MK 331 Business – to – Business Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลักการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจการตลาดธุรกิจ ซ่ึงแตกต่างจากการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดซื้อสินค้า 
พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ  โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การพัฒนาและการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่ายในการตลาดธุรกจิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน การขายและการบริหารการขาย การตั้ง
ราคาสินค้าและการเจรจาเพือ่เพิม่คุณค่า การประเมนิผลความพยายามทางการตลาด  การสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า และวิสัยทัศน์
ของการตลาดธุรกจิ 
 
กต.332 การตลาดบริการ        3  (3-0-6) 
MK 332   Services Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมบริการต่อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก       ความแตกต่างระหว่าง ‚สินค้า‛ 
และ ‚บริการ‛ ซ่ึงน าไปสู่ลักษณะเฉพาะ และปัญหาด้านการตลาดที่แตกต่างของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรม
บริการ เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การวางแผนการตลาดในการให้การบริการ การ
ออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดส าหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ 
 
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ       3  (3-0-6) 
MK 333 International  Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลกัการ แนวคดิ และวธีิด าเนินธุรกจิการตลาดระหว่างประเทศ   ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบธุรกจิและปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แนวความคดิด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน  กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ  การส่งออก  การน าเข้า  และการ
ลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ  ตลอดจนประเด็นปัญหา
การตลาดระหว่างประเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ  
 
กต.334 การตลาดการเกษตร       3  (3-0-6) 
MK 334 Agricultural Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 



 

 อุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาดสินค้าการเกษตร บทบาทความส าคัญของตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบ
ของตลาดกลาง ตลาดซื้อขายล่วงหน้า นโยบายของรัฐบาล การแข่งขัน เทคโนโลยีเพื่อสินค้าเกษตร รวมทั้งปัจจัยอื่นทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบธุรกิจการเกษตร การสร้างคุณค่าทางการตลาดและตราสินค้า การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองตลาดและการได้เปรียบเชิงการแข่งขันส าหรับสินค้าเกษตร การพฒันาศักยภาพธุรกจิเกษตรในตลาดโลก 
 
กต.335 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ         3  (3-0-6) 
MK 335   Health-Care Marketing Strategy 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
ความส าคญัและบทบาทของอุตสาหกรรมบ าบัดรักษาสุขภาพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษยชาติและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว โดยเน้นหลกัการพฒันากลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม    ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาดั้งเดิม  เทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์อืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับบริหารธุรกจิบ าบัดรักษาสุขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชนที่ก่อประโยชน์
อย่างแท้จริงในการท าให้ผู้บริโภคมีชีวิตยืนยาว  ปลอดภัย  แข็งแรง  และเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ  ภายใต้หลัก
จริยธรรมและความความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
กต.341 การตลาดหัวข้อพเิศษ 1       3  (3-0-6) 
MK 341   Special Topics in Marketing 1  
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่3 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือก าลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
ส าคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการท างานของนักศึกษา  
 
กต.342 การตลาดหัวข้อพเิศษ  2             1.5  (1.5-0-3) 
MK 342   Special Topics in Marketing 2 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี3 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือก าลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
ส าคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการท างานของนักศึกษา  
 
กต.343 การตลาดหัวข้อพเิศษ 3               1.5 (1.5 -0-3) 
MK343 Special Topics in Marketing 3  
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะปี3 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือก าลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
ส าคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการท างานของนักศึกษา  
 
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด     3  (3-0-6) 
MK411 Marketing Analysis and Decision-Making 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.204 และ กต.311 
 ขอบเขต ลักษณะ ตลอดจนกระบวนการในการตัดสินใจที่ส าคัญในการบริหารตลาด ภายใต้ภาวะการแข่งขัน และความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการน าแนวคิด และเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการ



 

วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจาก แหล่งต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กรเพื่อน าเสนอรายงานในรูปแบบที่ตอบโจทย์การตัดสินใจ
ของผู้บริหารการตลาดได้อย่างเหมาะสมกบัขอบเขตความรับผดิชอบ และสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 
 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด        3  (3-0-6) 
MK412 Marketing Strategy  
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด และสอบได้วชิา กต.312 
 กลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ การวิเคราะห์การพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจจริง เพื่อ
สร้างทกัษะและประสบการณ์ในการพฒันากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  การศึกษากระบวนการในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาด การด าเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กรณีศึกษาและเกมจ าลองทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมอืในการประมวลความรู้และเทคนิคเพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักจริยธรรมทาง
วชิาชีพการตลาด 
 
กต.421 การตลาดหัวข้อพเิศษ 4       3  (3-0-6) 
MK421 Special Topics in Marketing 4  
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ 
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือก าลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
ส าคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการท างานของนักศึกษา  
 
กต.422 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ        3  (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา  กต.201 หรือ กต.202 
 ทฤษฎ ีแนวความคดิ และกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั 
ธุรกจิทีเ่กดิใหม่และทีม่อียู่แล้วซ่ึงมกีารด าเนินธุรกจิอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีผ่นัผวนและมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว การอภิปราย
ววิฒันาการของการตลาดผู้ประกอบการซ่ึงเช่ือมแนวความคดิแบบการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเข้าด้วยกนั การอภิปรายและ
วเิคราะห์องค์ประกอบส าคญัของการตลาดแบบผู้ประกอบการ กระบวนการเชิงรุกในการระบุ ประเมิน และใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาด
เพื่อให้ได้มาซ่ึงลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยยังรักษาฐานลูกค้าเก่าที่ท าก าไรให้กับบริษัท การศึกษาใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาเรียนรู้วธีิการวางกลยุทธ์การตลาดแบบผู้ประกอบการโดยใช้วธีิการใหม่ๆในการจดัการความเส่ียง การจัดสรร
ทรัพยากร และการสร้างมูลค่าให้กบัธุรกจิ 
 
กต.423 การตลาดเพือ่ความยัง่ยนื       3  (3-0-6) 
MK 423 Sustainability Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.312 
 การบริหารการตลาดบนพืน้ฐานความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เร่ิมจากอภิปรายปัญหาและการเปลีย่นแปลงทางด้าน
สังคมและส่ิงแวดล้อมอนัเป็นผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิและการตลาดแบบดั้งเดิม การน าแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
เป็นพืน้ฐานและเป้าหมายส าคญัในการสร้างความรับผดิชอบของธุรกิจและการตลาดต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม แก่นของวิชานีอ้ยู่ที่
การพฒันากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้วยความรับผดิชอบเพือ่ลดผลกระทบพร้อมไปกบัสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆภายใต้ข้อจ ากัดที่ต้องไม่ละเมิดต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและสังคม นอกจากนี้วิชานี้ยังให้



 

ความส าคญัอย่างเท่าเทยีมกนัต่อการพฒันาวธีิการในการสร้างการบริโภคอย่างยัง่ยนืซ่ึงรวมถึงการตลาดเพือ่ลดการบริโภค วิชานีจ้บ
ด้วยการแนะน าแนวทางการน าหลกัการตลาดไปประยุกต์ใช้กบังานขององค์กรทีม่ไิด้มเีป้าหมายมุ่งหวงัผลก าไรและวสิาหกจิสังคม 
 
กต.499 การศึกษาอสิระทางการตลาด      3  (0-0-9) 
MK 499 Independent Study in Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 การวิจัยปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการตลาดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภายใต้ การควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ทีป่รึกษาวชิา  
 
 
วชิาเอกการบัญชี 
 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น         3 (3-0-6) 
AC 201   Fundamental Accounting  
 หลกัการเบือ้งต้น แนวคดิและกระบวนการเพือ่รวบรวมและบันทกึข้อมูลทางการบัญชี  การจัดท าและการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงนิ วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัรายการสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ   
 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201 
 การสะสมข้อมูลเบื้องต้นและการน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เพิม่ประสิทธิผล และการตดัสินใจของผู้บริหารทุกระดบั  
 (ไม่นับหน่วยกติให้กบันักศึกษาวชิาเอกสาขาการบัญชี และนักศึกษานอกคณะฯ ทีศึ่กษาสาขาวชิาการบัญชีเป็นวชิาโท) 
 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting  1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201 
แม่บทการบัญชี หลกัการ วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัสินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้และค่าใช้จ่าย การจ าแนกประเภท การรับรู้รายการ การ
วัดมูลค่าและการตีราคาของสินทรัพย์ หนีสิ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนีสิ้นแต่ละรายการ และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting  2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201  
หลกัการบัญชีเกีย่วกบัการรับรู้รายได้ส าหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วธีิการบัญชีส าหรับสัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการ
น าเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน      ก าไรต่อหุ้น การน าเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบ



 

การเงิน การจัดท างบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไข
ข้อผดิพลาด        การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา จริยธรรมของวชิาชีพ 
 
 
บช.313 การบัญชีต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บช.201  
ความส าคญัและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทกึต้นทุนในระบบบัญชี ระบบบัญชีต้นทุนงานส่ัง
ท า ระบบต้นทุนช่วงการผลติ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติ  การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ  การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชี
ส าหรับผลติภัณฑ์พลอยได้  ต้นทุนคุณภาพ ระบบต้นทุนผนัแปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผล
แตกต่างระบบการผลติแบบทนัเวลา (Just-in-time production) 
 
บช.314 การบริหารต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.313 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบ
งบประมาณ ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและก าไร  การวเิคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า งบประมาณจ่ายลงทุน การ
ประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตงิานหน่วยงาน ราคาโอน   
บช.315  การบัญชีภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 315  Tax Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และพบ.202  
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าวภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การบัญชีส าหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบัญชีภาษี
ธุรกจิเฉพาะ ความรับผดิชอบใน    การเสียภาษี จริยธรรมของวชิาชีพและอ านาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสีย
ภาษีและประเมนิเรียกเกบ็เพิม่เตมิ 
 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201 
แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO          การประเมินผลการควบคุมภายใน
แนวความคิดพืน้ฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) 
การจดัระบบงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการ
บริหารความเส่ียง หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และองค์ประกอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 
บช.318   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3 (3-0-6) 
AC 318   Accounting Information Systems 



 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201และ รส.201  
แนวคดิเบือ้งต้นของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประมวลผล วธีิการจดัท ารายงานการเงนิและรายงาน
เพือ่การจดัการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี       วงจรทางธุรกิจขั้นพืน้ฐานและผลกระทบของการใช้การพาณิชย์เล็ก
ทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.313หรือ บช.202  
กรอบแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ความรับผดิชอบของภาคธุรกจิทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบ
ธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระบวนการจัดการส่ิงแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้
และต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมการจดัท ารายงานการจดัการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการจดัท ารายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
 
บช.411    การบัญชีช้ันสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.311 และบช.312  
การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขาการบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิการบัญชีส าหรับเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การ
บัญชีส าหรับส่วนได้เสียในการร่วมค้า การจัดท า และการน าเสนองบการเงินรวม การแปลงค่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.311 และ บช.312 
รูปแบบของข้อมูลและลกัษณะส าคญัของงบการเงนิส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน 
และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลทางบัญชีอืน่ทีส่ าคญั 
 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 
การบัญชีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งในรายงานการเงินระหว่างประเทศ   ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีที่มีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีแต่ละประเทศ  ปัญหาการก าหนดราคาโอน
บทบาทและข้อจ ากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ            ประเดน็ทางด้านภาษีอากรทีเ่กีย่วข้อง 
 
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.315 



 

 วิเคราะห์ค าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการลงทุน ข้อก าหนดพระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ทีอ่อกมาบังคบัใช้ 
 
วชิาของสถาบันภาษา 
 
สษ.221   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1        3  (3-0-6) 
EL 221   Communicative Business English 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา  สษ.172 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการอ่านบทความเชิงธุรกิจเพื่อเขียนสรุปและแสดงความคิดเห็นใน
ระดบัย่อหน้า ฝึกฟังเพือ่จบัประเดน็ส าคญั เพือ่พูดโต้ตอบกนัในบริบททางธุรกจิ และน าเสนอรายงานปากเปล่าจากการค้นคว้าหัวข้อ
ทางธุรกจิทีส่นใจเพือ่พฒันาทกัษะการพูดและการคดิวเิคราะห์ 
 
สษ.321   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2        3  (3-0-6) 
EL 321   Communicative Business English 2 
 วชิาบังคบัก่อน:  สอบได้วชิา สษ.221 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดบัสูงขึน้ โดยเน้นการฟังเพือ่จบัประเด็นหลักและรายละเอียดปลีกย่อย 
ฝึกฝนทกัษะการพูดเป็นคู่และในกลุ่ม โดยใช้บริบททางธุรกจิด้านต่างๆ มกีารแสดงบทบาทสมมุตแิละใช้เหตุการณ์เสมอืนจริง ฝึกฝน
การอ่านเพือ่เพิม่พูนวงศัพท์ ความรู้และแนวคดิทางธุรกจิ ฝึกฝนการเขียนเพือ่แสดงความคดิทีไ่ด้จากการอ่าน การฟังและการพูด 
 
วชิาของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ส.346 คณิตศาสตร์การเงนิ          3 (3-0-6) 
ST 346 Mathermatics of Finance 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 หลกัพืน้ฐานในการวเิคราะห์ปัญหาทางการเงนิ การค านวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ทบต้น ค่ารายงวดแบบแน่นอน อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ตารางเงินผ่อนและกองทุนเงินสะสมส าหรับช าระหนี้พันธบัตร หุ้น และหลักทรัพย์ชนิดอื่นๆ การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านการเงนิ 
 
ส.347 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 1        3 (3-0-6) 
ST 347 Mathematics of life Insurance 1  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ส.246 และ ส.346 
 หลักพืน้ฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพการประกันชีวิต ค่ารายงวดตามการ
ทรงชีพ เบีย้ประกันชีวิตสุทธิจ่ายคร้ังเดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่างๆ เบีย้ประกันรวม  เงินส ารองประกันชีวิต
ระบบเบีย้ประกนัสุทธิคงทีแ่ละระบบเบีย้ประกนัแบบดดัแปลง จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ส.447 คณิตสาสตร์ประกนัชีวติ 2        3 (3-0-6) 



 

ST 447 Mathematic of Life Insurance 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ส.347 
 ฟังก์ชันหลายชีวติ ตวัแบบส าหรับชีวติเดยีวทีม่กีรณีส้ินสุดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ และการประยุกต์ทฤษฎีการส้ินสุด
สถานภาพเนื่องจารกหลายสาเหตุ ตวัแบบประกนัภัยรวมค่าใช้จ่าย 
วชิาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 213  Introductory Microeconomics  
 (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา อุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค พฤตกิรรมการผลติ ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่
มกีารแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลติในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดอืน่ๆ ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัตลาดปัจจยัการผลติ และความล้มเหลวของตลาด  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 214  Introductory Macroeconomics  
 (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาต ิ
ทฤษฎกีารก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงิน
ฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการ
ก าหนดอตัราแลกเปลีย่น รวมถึงการน าดชันีช้ีวดัเศรษฐกจิมหภาคไปใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  
 
ศ.311  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาค        4 (4-0-8)  
EC 311  Microeconomics Theory  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ศ.211 (หรือ ศ. 213) และ ค.216 (หรือ ค.211)  
 พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเส่ียง 
ทฤษฎต้ีนทุนสารสนเทศ ทฤษฎกีารผลติและต้นทุนการผลติ สาเหตุการเกดิบริษัท โครงสร้างและพฤตกิรรมของตลาดประเภทต่างๆ 
ทฤษฎเีกมเบือ้งต้น การก าหนดราคาปัจจยัภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจยัประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์
สวสัดกิารเบือ้งต้น และทฤษฎเีกีย่วกบัความล้มเหลวของตลาด และเคร่ืองมอืในการแก้ปัญหา 
 
ศ.312  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค        4 (4-0-8)  
EC 312  Macroeconomics Theory  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (ก) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214  
 แบบจ าลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจ าลอง IS - LM - BP) การ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ
แบบปิด และ แบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  



 

 
ศ.320  คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 320  Introductory Mathematical Economics  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา  (ก) ศ. 211, ศ. 212 และ ค. 216 (หรือ ค. 211) หรือ  
     (ข) ศ. 213, ศ. 214 และ ค. 216 (หรือ ค. 211)  
 (จะไม่นับหน่วยกติให้ หากสอบได้วชิา ศ.421 มาก่อนหรือก าลงัศึกษาวชิาดงักล่าวอยู่)  
 น าแนวคดิและทฤษฎคีณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน สมการ และเมตริกซ์ การหาค่าอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ
หนึ่งตวัและหลายตวั การหาผลเลศิ (Optimization) ในกรณีทีไ่ม่มข้ีอจ ากดัและมข้ีอจ ากัด อินทิกรัลเบือ้งต้นมาอธิบายแนวความคิด
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพ
ตลาด ผลของการเกบ็ภาษี และแบบจ าลองปัจจยัการผลติและผลผลติเบือ้งต้น  
 
ศ.381  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง         3 (3-0-6)  
EC 381  Economics of Transportation  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 หรือ (ค) ศ.213  
 บทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของ
หน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ด้านการขนส่งในเขตเมอืง 
 
วชิาของคณะนิตศิาสตร์ 
 
น. 348  กฎหมายพาณิชยนาว ี        3 (3-0-6)  
LA 348  Maritime Law 
 วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษาวชิา น.231 หรือ น.209 หรือ พบ.201 
 หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจ ากัด
ความรับผดิชอบของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดนิทะเล การรับขนของทางทะเล ความผดิอนัเกดิจากเรือโดนกนั การช่วยเหลือกู้ภัยทาง
ทะเล การเฉลีย่ความเสียหายทัว่ไป และการประกนัภัยทางทะเล 
 
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. 
 
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. 
 
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 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 291  Introduction to Business        3 (3-0-6) 
 The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance, 
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed 
within organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts 
will be discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1      3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and third-year  student 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 : Finance 
FN 201 Business Finance          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 241   Risk Management and Insurance        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Second-year student status 
Different types of risks and financial losses faced by individuals and organizations; types of damages, factors affecting risk 
management, principles of insurances, basic understanding of various kinds of insurance, customer selection, reinsurance, 
and insurance business management and control.  
 
FN 281   Personal Finance          3 (3-0-6) 
The determination of optimal financial objectives in accordance with various stages of individual life cycle; personal 
financing and spending, personal financial planning and control, savings and efficient investments, appropriate credit 



 

usage, personal tax planning, and income tax payment, benefits of saving and individual’s quality of life: health care, 
leisure, free-time productivity, financial planning after retirement 
 
FN 282 Wealth Management         3 (3-0-6) 
Evaluations of potential customers, personal tax planning, life-cycle investing, measurement of risk of and return on 
financial assets, portfolio theory, portfolio optimization, investment policy statements, investments in real estate 
investment trusts, performance evaluation of mutual funds, retirement planning, wealth transfers, heritage, donations, 
new issues in wealth management 
 
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 
and ST 319) 
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 and (2) MA 216and (3) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST 
217) or (ST 218 and ST 319) 
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 313   International Financial Management       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  FN 311        
The financial management for international business and its international economic environment: international monetary 
system, the balance of current account, the balance of payment, the foreign exchange market;  the application of financial 
instruments and derivatives in the international financial risk management, the roles of international financial 
institutions, such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and international financial corporations 
 
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 331 Financial Institutions Management        3 (3-0-6) 



 

Prerequisite : Have earned credits of FN 211 and FN 312 
Various aspects in financial institutions management especially commercial banks;  risk management, capital and 
liquidity management, asset and liabilities management, profit and cost analysis, stability and investment strategies 
analysis, recovery plan of financial intuitions 
 
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 342  Life and Health Insurance Management       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 241  
Life and health insurance businesses, insurance policies, the calculation of insurance premiums, under wring processes, 
the indemnification, risk  management for individuals and businesses, personal financial management and investment. 
 
FN 344   Insurance Business and Legal Environment        3 (3-0-6) 
The dynamics of legal, social, technological and economic environments and business activities of insurance companies;  
the impacts of changes in the global commercial and financial systems on the insurance business,  information systems for 
managing and controlling risk exposures in order to improve the efficiency in the management of change, organization 
structures, project planning and human resource development 
 
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 391 Research and Internship Project     3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite :Finance major and third – year student status and knowledge in the filed of internship 
A student internship of at least 200 hours during a summer semester in a pre-approved organization 
 
FN 399 Practical Capability Development in Finance  3 (work at least 100 hours/semester) 
Prerequisite :Finance major and third – year student status 
This course allows students majoring in finance to learn more in the real world of business. Students will participate and 
practice in organizations, public or private, so they can comprehend the working elements and environment. This shall 
enhance students’ working experience and capability, which will be useful for their future career. 



 

Students will register this course in a summer semester (totaling 100 working hours). Students must follow the rules and 
regulations regarding the internship as required by Thammasat Business School. There will be evaluation with grade S 
(Satisfactory) and grade U (Unsatisfactory). With S grade, students will be given the internship certificate.  
  
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 421   Financial Statement and Reporting Analysis      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 
Various financial tools used in financial analysis for performance evaluations of firm strategies based on profitability 
relative to risks, applications of financial analysis for better prediction of future cash flows for valuation and credit 
analysis  
 
FN 425 Financial Viability Study         3 (3-0-6) 
Prerequisite :Finance major and fourth – year student status 
Various tools and techniques used in financial viability study; principles of and practice in developing business plans, 
feasibility studies of projects including new projects, expansions, non-current-asset replacements, project delays, and 
terminations of projects; real options and evaluations of long-term investments, a group project on a business feasibility 
study   
 
FN 428 Investment Banking           3 (3-0-6) 
Prerequisite :Have earned credits ofFN 311 
Investment banking business;  principles of value creations for firms and investors by mergers and acquisitions and 
business reorganizations; variety of investment banking activities, debt restructuring, initial public offering, and venture 
capital; applications of financial management and cases both in Thailand and abroad 
 
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 ofFN 312 
Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants, and swaps, derivatives 
pricing models, strategies for speculating or hedging  
 
FN 461 Advanced International Financial Management            3 (3-0-6) 
Prerequisite :Have earned credits ofFN 313 
International financial markets, evolution of financial markets, financing sources from international debt and stock 
markets; financial management  for multinational corporations, direct investment analysis, international portfolio 
investments, political risk analysis, international capital budgeting and liquidity management 
 
 
FN 471 Statistical Models for Financial Research          3 (3-0-6) 
Prerequisite : Finance major and fourth – year student status and Have earned credits of  BA 204 
Basic econometrics and its applications on financial research;  event studies using corporate events in Thailand;  research 
designs 
 
FN 491   Seminar in Finance                3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits ofFN 311 and FN 312 
Analysis of current financial issues using case studies, guided class discussions, and business presentations  
 
FN 494 Financial Engineering             3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312 
Applications of mathematical, statistical, and financial theories and modles;  designs and developments of financial 
securities,randombehaviorof securities, portfolios, and derivatives; securities designs, determinations of prices and risk of 
securities in financial markets using formulas and numerical methods; strategies for investments, diversifications and risk 
management 
 
FN 499 Independent Study  in Finance                  3  (0-0-9) 
Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
Conducting a financial research with a testable hypothesis under the supervision of an advisor; techniques used in data 
collections, data analysis, and writing research paper 
 



 

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. 
 
MK 202 Fundamentals of Marketing        3 (3-0-6) 
 (For non- Thammasat Business School students.) 
 A study of marketing system, concepts, and practices in the modern era. Emphasis is on how products and services 
are offered, priced, promoted, and distributed, based on an understanding of customer characteristics and behaviors as 
well as implications of marketing on society and environment. 
 
MK 311    Consumer Behavior         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of concepts and theories of behavioral analysis in order to understand consumers and their behavior. Topics 
include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral theory for the decision-making process 
of purchasing, and contemporary alternative theories, which emphasize understanding consumers from social and 
cultural dimensions. This course covers the understanding of both individual and organizational behaviors that influence 
the purchasing decision.   
 
MK 312 Marketing  Planning         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 311       
 A study of marketing theories, concepts, processes, and tools as essential to business. Focus is on building skills and 
experience in developing a marketing plan. Topics cover the influences of environmental factors, consumer behavior, and 
competitive and responsive conditions as well as the development of a marketing plan, implementation, and control of 
marketing execution. Special emphasis is on social responsibility and adhering to ethics in every step of the process. 
 
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession      3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Marketing major and  have earned credits of  MK 201    
 A study of principles and processes to enhance creative thinking and communication skills essential for success in a 
marketing career. Emphasis is on the development of effective communicative strategies and means for each student and 
his or her team that fit with the target audience, situations, and goals. 
 
MK 314   Qualitative Research in Marketing       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK311  



 

 Understanding the roles, importance, and types of marketing research for business. Main topics begin with research 
question identification, research process, methodology, and tools applicable to conducting qualitative research in 
marketing. Common methods include in-depth interviews, focus group, and observation, among others. Students will 
learn through the whole research process with hands-on assignments and a qualitative research project. Special attention 
is given to analyzing data and interpreting results properly as well as when and how to use quantitative research to 
complement qualitative research. 
 
MK 315 Quantitative Research in Marketing        3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  BA 204 and MK314  
 Understanding the roles, importance, and types of marketing research for business. Main topics start with research 
question identification, research process, methodology, and tools applicable to conducting quantitative research in 
marketing. Common methods include survey and experimentation, among others. Students will learn through the whole 
research process with hands-on assignments and a quantitative research project. Special attention is given to analyzing 
data and interpreting results properly as well as when and how to use quantitative research to complement qualitative 
research. 
 
MK 316 Product and Brand Management         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK311  
 A study of concepts and theories related to product and brand management. Principal topics include product 
management policy and strategy, value-added brand management strategy, product and brand management in different 
stages of product life cycle, and causes and prevention of product and brand failure. Also discussed are topics concerning 
the formulation of other marketing strategies to complement product and brand strategy, brand competitiveness in the 
global market, impact of the government, and ethics in product and brand management. 
 
MK 317 Pricing Management         3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of  MK 201or MK 202 and FN 201 
 A study of concepts and principles related to pricing management. Topics include pricing policy, strategy for pricing 
determination and adjustment, pricing as a marketing promotion tool, and pricing to complement other marketing mix. 
Also discussed are environmental factors that influence profitability and application of quantitative analytical techniques 
as decision-making tools for increasing business profitability.  
 
MK 318 DistributionChannel Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201or MK 202 
 A study of distribution channel systems, their roles, constraints on their management, and their integration into 
marketing strategy. Analysis of dynamic market factors, design and distribution of channels for effective and efficient 
management distribution networks, and strategic deployment of multi-channel marketing decisions to gain competitive 
advantages. Focus is on the roles, attitudes, and behavior of channel members, dimensions of channel power, management 



 

of channel conflict, channel incentive programs, coordination of channel relationships, and management of indirect 
channels. Particular attention is paid to the development, control, and evaluation of a distribution channel in both 
consumer and business markets. 
 
MK319 Integrated Marketing Communications        3(3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 311 
 A study of the integrated approach in marketing communications. This course is designed to develop concepts, 
principles, and methods of marketing promotion and communication. Focus is on developing an integrated marketing 
communications plan in terms of message and contact point management in order to answer the market challenge, based 
on consumer understanding (outside-in approach) and the understanding of brand, especially brand positioning.Topics 
discussed cover planning, media strategy, factors influencing media selection, media mix strategy, media testing and 
evaluation, and communication strategies that are consistent with other marketing strategies. 
 
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 311 
 A study of concepts, principles, and tools of sales promotion and event marketing. Topics include planning and 
developing an effective strategy by using situation analysis and goal setting, while integrating creative tools and 
appropriate media with other elements of the marketing mix.     The course finishes with testing and evaluation of the 
operation.  
 
MK 322 Retail  Management         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201or MK 202 
 A study of retail business management. Topics include roles and institutions related to retail business, understanding 
consumer behavior and market competition to determine effective retailing strategy, location selection, organization and 
human resources management, supply chain and IT for retail management, merchandise planning, purchasing system, 
retail branding, retail pricing, and promotion program, including store management, store design, store layout for 
product placement, services, and retail sales techniques. This course also discusses international retailing and electronic 
retailing. 
 
MK 323 Sales  Management         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201or MK 202 
 A studyof modern sales management. This course provides a study of the new concept of sales management that 
requires external information for situation analysis in order to discover the opportunities, threats, strengths, and 
weaknesses to satisfy customers. Also emphasized are the uses of quantitative and qualitative information. The course also 
covers building a sales team and effective sales management. 
 
MK 331 Business – to – Business Marketing       3 (3-0-6) 



 

 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of concepts and practices in business-to-business marketing, which is different from consumer marketing. 
Topics include procurement, business purchasing behavior, marketing opportunities, marketing strategy, product 
development and management, business marketing channels, customer relationship management, integrated marketing 
communication, sales management, selling techniques, pricing and negotiation to add value, marketing evaluation, 
customer satisfaction, and vision in business-to business marketing.  
 
MK 332  Services Marketing          3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201or MK 202 
 A study of the importance of marketing in the service industry. This course covers the impact of service on local and 
global economic development, the differences between ‚goods‛ and‛ services‛ that lead to the unique characteristics and 
problems of service businesses, consumer behavior in service businesses, evaluation and development of tools for 
improving service quality, service marketing plans, marketing mix planning, and competitive strategies for service 
marketing. 
 
MK 333 International  Marketing        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of marketing in the international context. This course starts by providing concepts and theories of 
international marketing, which covers market systems and other factors influencing international business. Topics also 
include marketing concepts with no geographical boundaries, international marketing strategy, import and export, 
foreign investment and analysis of new challenges and ethical issues related to international marketing.  
 
MK 334 Agricultural Marketing         3 (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of industries, agricultural market structures, the important role of the agricultural market inan economic 
system, the impact of a central distribution center, future markets, government policies, competition, technology for 
agricultural products, and other business factors that affect the agricultural business model. This course emphasizes 
marketing value creation, brand building, and marketing strategy in order to respond to the market and create 
competitive advantages for our agricultural products as well as develop their agribusiness potential in the worldwide 
market.   
MK 335  Health-Care Marketing Strategy       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of marketing strategy related to healthcare businesses. This course focuses on the important role of the 
healthcare industry in the development of better living and improved quality of life of the human race. The study also 
promotes the health tourism industry by integrating marketing mix with indigenous traditional wisdom, biotechnology, 
modern technology, and other strategies to strengthen Thailand’s healthcare management of the public and private 
sectors while addressing the concerns of ethical issues and social responsibilities.       



 

 
MK 341   Special Topics in Marketing 1       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Marketing major and third-year student status or approved by the instructor 
 A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related area that benefits students’ 
thinking and future careers. 
 
MK 342   Special Topics in Marketing 2      1.5  (1.5-0-3 ) 
 Prerequisite :  Marketing major and third-year student status or approved by the instructor   
 A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related area 
thatbenefits students’ thinking and future careers. 
 
MK 343 Special Topics in Marketing 3      1.5  (1.5-0-3 ) 
 Prerequisite :  Marketing major and third-year student status or approved by the instructor 
 A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related area that benefits students’ 
thinking and future careers. 
 
MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making       3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  MK 311 and BA 204 
 An integrated approach to studying the scope, characteristics, and process of important marketing decisions in 
competitive and rapidly changing business environments. Students will learn concepts and tools useful for marketing 
decision-making and practice how to use them to analyze data from inside and outside the organization in order to design 
and deliver insightful reports or presentations that fit with different marketing management positions and situations.  
 
MK 412 Marketing Strategy         3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Marketing major and forth-year student status have earned credits of         MK 312 
 The course builds the skills and experiences of the students by focusing on analyzing and criticizing the marketing 
strategy used in a real business practice. The content also emphasizes the process of marketing strategy development, 
implementation, and evaluation by using case study and simulation games in marketing to integrate knowledge and 
techniques in marketing strategy.  
 
MK 421 Special Topics in Marketing 4        3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  Marketing major and forth-year student status or approved by the instructor 
 A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related area that benefits students’ 
thinking and future careers. 
 
MK422 Entrepreneurial Marketing        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 



 

 A study of key entrepreneurial marketing theories, concepts, and strategies that can be  
applied to both established and start-up firms operating in fast-changing, volatile business environments. The course 
begins with a discussion of the evolution of the interface between marketing and entrepreneurship and continues with an 
exploration of the underlying elements of entrepreneurial marketing. The main emphasis of this course is on how to 
proactively identify, evaluate, and exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable customers. 
Through a series of hands-on case studies, students will learn how to formulate entrepreneurial marketing strategies using 
innovative approaches to risk management, resource leveraging, and value creation.  
 
MK 423 Sustainability Marketing       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 312  
 A study of marketing management with responsibility to the environment and society.         The course starts by 
discussing the adverse impact from conventional business and marketing practices. To ameliorate the situation, the 
concept of sustainable development is employed as a foundation and goal for corporate social responsibility(CSR)and 
responsible marketing. Subject to the constraints of sustainability of the ecology and society, the central issue is the 
development of competitive marketing strategies based on CSR to lower the negative impact while creating higher value 
to the environment and stakeholders. Equally important is the development of the means to enhance sustainable 
consumption, including de-marketing. This course concludes by touching on the application of marketing for not-for-
profit organizations and social enterprises.  
 
MK 499 Independent Study in Marketing        3 (0-0-9) 
  Prerequisite :  Marketing major and forth-year student status or approved by the instructor 
 A study of marketing research on an individual basis. During the course, a student conducts research on a particular 
problem or topic in marketing under the supervision of an advisor with focus on ethical, professional norms in marketing. 
 
 
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 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 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 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 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 422 International Accounting       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 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. 
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 Science and Technology 
 
ST 346  Mathermatics of Finance      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of MA 211 or MA216 or MA218 
 Basic principles of financial problem analysis ; the meansurement of interest ; compound interest ; annuities-certain ; 
yield rates ; amortization schedules and sinking funds ; bonds ; stocks and other securities ; applied mathematics in 
financial problem analysis.  
 
ST 347 Mathematics of life Insurance 1       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of ST 246 and ST 346 
 Basic principle of actuarial science; survival distributions and life tables; life insurance: life annuities, net single 
premium and net level premium for life insurance and life annuities contracts, gross premium, net premium reserve and 
modified reserves, code of professional conduct of actuaries.  
 
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of MA 347  
 Multiple life functions ; multiple decrement models for single life and applications of multiple decrement theory ; 
insurance models including expenses. 
 



 

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.  
 
EC 311  Microeconomics Theory         4  (4-0-8) 
 Prerequisites : Have earned credits of EC 211 (or EC 213) and MA 216 (or MA 211)  
 Consumer behavior with the use of indifference curve analysis, intertemporal consumption, consumption and risks, 
and Information cost. Theory of production and cost, the birth of the firm, structure and behavior of different types of 
markets and introductory game theory. Price determination in factor markets, general equilibrium analysis, Introductory 
Welfare Economics, market failures and measures to solve problems.  
 
EC 312 Macroeconomics Theory        4  (4-0-8) 
 Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211 and EC 212 or b) EC 213 and EC 214  
 The model of joint equilibrium in product market, money market, and foreign exchange market (the IS-LM-BP 
model); Changes in equilibrium; Product market and labor market; The model of aggregate supply and aggregate 
demand in closed and open economies; Inflation, unemployment, and the Phillips curve; Economic stabilization policies; 
Growth theory, New Keynesian economics theory; the real business cycle theory; applications of macroeconomic theory to 
analyze economic situations.  
 
EC 320  Introductory Mathematical Economics       3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211, EC 212 and MA 216 (or MA 211) or b) EC 213, EC 214 and MA 216 
(or MA 211)  
(Credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC 421)  



 

Applying mathematical concepts and tools such as functions, equations, matrices, univariate and multivariate differential 
calculus, constrained and unconstrained optimization and integral to explain concepts of Microeconomic theory and 
Macroeconomic theory to understand the relationship between different economic variables. An emphasis will be placed 
on relationships between total, average, and marginal functions, the analyses of elasticity, market equilibrium, impacts of 
taxation, and the basic input-output model.  
 
EC 381  Economics of Transportation        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of a) EC 210 or b) EC 211 or c) EC 213  
 The role of transportation in the domestic and international economy. How transportation affects the location of 
businesses and production sites. Criteria and economic reasons for transportation pricing. Private and social costs related 
to transportation. How urban transportation is affected by urban expansion. Problems and policies related to investment 
in urban transportation. 
 
Faculty of Law 
LA 348  Maritime Law         3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of a) LA 231 or b) LA 209 or c) BA 201 
 This course is dedicated to exploring principles in maritime law e.g. the law on sea liner,     the law related to 
mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and limitation of liability of ship-owners, charter parties. 
carriage of goods by sea, liability for vessel collision,              sea salvage, general average and marine insurance. 
 
 
 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1. การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 12, 13 และ 14  
 2. การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบัมีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 
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 
 


