
 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศูนย์ท่าพระจนัทร์ และศูนย์รังสิต 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ   
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ บริหารธุรกจิบณัฑิต 
   ช่ือย่อ บธ.บ. 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Business Administration 
   ช่ือย่อ B.B.A. 
3. วชิาเอก  
  1. วชิาเอกการเงนิ 
  2. วชิาเอกการตลาด 
  3. วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
  4. วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
  5. วชิาเอกบริหารการปฏบิัตกิาร 
  6. วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
  7. วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
4. จาํนวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   135 หน่วยกติ 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีศึกษา 4  ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  ภาษาไทย สําหรับหลกัสูตรภาษาไทย และภาษาองักฤษ สําหรับหลกัสูตรนานาชาต ิ   
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  - หลกัสูตรภาษาไทย รับนกัศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี 
  - หลกัสูตรภาษาองักฤษรับนักศึกษาไทยหรือพนกัศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 
 



 

 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตบริหารธุรกจิบัณฑติ พ.ศ. 2552 
กาํหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2556 
6.2 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่18/2555            เมือ่วนัที ่3 เดอืน
ธันวาคม พ.ศ.  2555 
6.3 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษาในการประชุมคร้ังที ่
7/2555 เมือ่วนัที ่4 เดอืนธันวาคม  พ.ศ.  2555 
6.4 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่12/2555 เมือ่วนัที ่เมือ่วนัที ่24 เดอืน
ธันวาคม  พ.ศ.  2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิในปีการศึกษา 
2558 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
  ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนกับริหาร นักวชิาการ นกัวจิยั และทาํงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่วข้องในด้านดงัต่อไปนี ้
  1. ด้านการเงนิ 
  2. ด้านการตลาด 
  3. ด้านระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
  4. ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
  5. ด้านบริหารการปฏบิัตกิาร 
  6. ด้านบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
  7. ด้านธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
9. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
 - หลกัสูตรภาษาไทย จดัการเรียนการสอนที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จงัหวดัปทุมธานีและ 
 - หลกัสูตรนานาชาต ิจดัการเรียนการสอนที ่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 



 

ระบบการจดัการศึกษา  การดาํเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกตซ่ึิง 1 ภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า16สัปดาห์ (รวมสัปดาห์สอบกลางภาค)และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า6 สัปดาห์แต่ให้
เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกต ิ
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่ม ี 
2. การดาํเนินการหลกัสูตร 
  วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรภาษาไทย วนั – เวลาราชการปกติ  (ปี 2556-2557) 
   ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ถา้มี) 
   หลกัสูตรภาษาไทย วนั – เวลาราชการปกติ  (ปี 2558 เป็นตน้ไป) 
   ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถา้มี) 
   หลกัสูตรนานาชาติ วนั – เวลาราชการปกติ  
   ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถา้มี) 

 คุณสมบัตแิละการคดัเลอืกเข้าศึกษา 
หลกัสูตรภาษาไทย 
  คุณสมบติั 

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

2. มีคุณสมบติัเฉพาะตามแต่และช่องทางการคดัเลือกก าหนดไว ้
3. กรณีเป็นนกัศึกษาต่างชาติตอ้งสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ   
คุณสมบติั 

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

2. มีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ีโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ ก าหนดไว ้
  



 

ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                 วา่ดว้ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 15 
 2) การลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์         วา่ดว้ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี 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 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
  - 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 วชิาเลอืก   
 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  วชิาเลอืกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 วชิาเลอืกเสรีทีแ่นะนําให้นักศึกษาเลอืกศึกษา มดีงันี ้
 1.  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 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. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในวชิาศึกษาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่
2) 

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

 
 3.2.4  การศึกษาวชิาโทสาขาวชิาต่าง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีเป็นวชิาโทสามารถเลือกศึกษา
ไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1) ส าหรับนกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สามารถเลือกศึกษาวชิาโทต่าง ๆ  ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของคณะฯ  ได้
โดยจะตอ้งศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีแต่ละวชิาโทก าหนดไว ้และตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวชิาโทบงัคบัแต่ละรายวชิาไม่ต ่ากวา่  
C  และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาโททั้งหมด     ไม่ต ่ากวา่  2.00 
 
 2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
 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 และข้อกาํหนดของหลกัสูตรดงันี ้
 

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. ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ 

135 30 45 27 15 12* 6 

4. การบริหารองค์การ                    
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์ 

135 30 45 30 9 15 6 

5. บริหารการปฏบิัตกิาร 135 30 45 30 6 18 6 

6. บริหารธุรกจิระหว่าง
ประเทศ โลจสิตกิส์และการ
ขนส่ง 

135 30 45 12 27 15 6 

7. ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 135 30 45 24 9 21 6 

* หมวดวิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต และหากนักศึกษา ศึกษาวิชาเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศตามโครงสร้าง
หลกัสูตรวชิาโทใดวชิาหนึ่งจนครบตามโครงสร้างวชิาโท นักศึกษาจะได้วชิาโทในหลกัสูตรนั้นๆ 
 3.4 รหัสวชิาในหลกัสูตร     

รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตําแหน่ง และตัวเลข 3 ตําแหน่ง ดัง
รายละเอยีดต่อไปนี ้
 1. อกัษรย่อนําหน้าตวัเลขในหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  มคีวามหมายดงันี ้
พบ./BA เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
บช./AC เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย ภาควชิาการบัญชี 
กง./FN เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย ภาควชิาการเงนิ 

กต./MK เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย ภาควชิาการตลาด 
รส./IS เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย ภาควชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

ทม./HR เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กผ./ER เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มผู้ประกอบการและการบริหาร 



 

   บป./OM เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารการปฏบิัตกิาร 
ธร./IB เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 

กลุ่มธุรกจิระหว่างประเทศ 
ลจ./LO เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่งกลุ่มโลจิ

สตกิส์ 
ขร./IT เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่งกลุ่มกลุ่มการ

ขนส่ง 
ธอ./RB เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย สาขาวชิาธุรกจิอสังหาริมทพัย์ 
   
 2. ตวัเลข 3 ตาํแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ มคีวามหมายดงันี ้

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

 
 3.5 รายวชิาในหลกัสูตร  
    
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1: เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่าํหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจาํนวน 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 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
มธ. 100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education      
มธ. 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences        
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์     บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้



 

มธ. 152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 
หมวดภาษา  
ท. 161  การใช้ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage  
สษ. 070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  (สําหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ไม่ถึง สษ.171)    0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
สษ. 172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3        3 (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
  ส่วนที ่2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนดไว้ จาํนวน 9 หน่วยกติ ดงันี ้
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
EG 221  Reading for Information 
อ.241  การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG 241  Listening – Speaking 1 
พบ.202 การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
 
2)  วชิาเฉพาะ         99 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาแกนร่วมบังคบั   45 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาแกนร่วมบังคบัทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ     3 (3-0-6) 
BA 201 Business Law 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
พบ.204 สถิตธุิรกจิ         3 (3-0-6) 
BA 204 Business Statistics 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
BA 401 Strategic Management 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201 FundamentalAccounting 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ1       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  



 

AC 202 Management Accounting 
กง.201 การเงนิธุรกจิ         3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
กต.201 หลกัการตลาด        3 (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
ทม.201 หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM 201 Principles of  Operations Management 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
EC 213 Introductory Microeconomics 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
EC 214 Introductory Macroeconomics 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1       3 (3-0-6) 
EL 221 Communicative Business English 1 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2       3 (3-0-6) 
EL 321 Communicative Business English 2  
 
 2.2) วชิาเฉพาะด้าน    54 หน่วยกติ 
 
1)  วชิาเอกการเงนิ 
 1.1)   วชิาเอกบังคบั  18 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
กง.211 ตลาดการเงนิ        3 (3-0-6) 
FN 211 Financial Markets 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management 
กง.413 การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
กง.415 การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ    3 (3-0-6) 
FN 415  Financial Risk Analysis and Management 



 

 
 1.2)  วชิาเอกเลอืก  18 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาเอกเลอืกต่าง ๆ ตามทีส่าขาวชิาการเงนิกาํหนดรวม 18 หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษาวชิาจาก
กลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่งเพยีงกลุ่มวชิาเดยีว หรือ เลอืกศึกษาวชิาจากกลุ่มวชิาตั้งแต่ 2 กลุ่มวชิาขึน้ไปกไ็ด้ ดงันี ้
 กลุ่มบริหารการเงนิ 
กง.281 การบริหารการเงนิบุคคล       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 หลกัการบริหารสถาบันการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 331 Financial Institutions Management 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัทิางด้านการเงนิ1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
กง.425 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 425 Financial Viability Study 
กง.428 การวาณิชธนกจิ        3 (3-0-6) 
FN 428 Investment Banking 
กง.461 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศขั้นสูง     3 (3-0-6) 
FN 461 Advanced International Financial Management 
กง.471 แบบจาํลองสถติเิพือ่การวจิยัทางการเงนิ     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สัมมนาทางการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.494 วศิวกรรมการเงนิ        3 (3-0-6) 
FN 494 Financial Engineering 
กง.499 การศึกษาอสิระทางการเงนิ       3 (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 กลุ่มการลงทุน 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้       3 (3-0-6) 
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 



 

FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัทิางด้านการเงนิ1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance  
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3 (3-0-6) 
FN 451 Equity Securities Analysis 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
กง.471 แบบจาํลองสถติเิพือ่การวจิยัทางการเงนิ     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สัมมนาทางการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.494 วศิวกรรมการเงนิ        3 (3-0-6) 
FN 494 Financial Engineering 
กง.499 การศึกษาอสิระทางการเงนิ       3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 กลุ่มการประกนัภัย 
กง.241 การบริหารความเส่ียงภัยและการประกนัภัย     3 (3-0-6) 
FN 241 Risk Management and Insurance 
กง.281 การบริหารการเงนิบุคคล       3 (3-0-6) 
FN 281 Personal Finance 
กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภัย      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 การประกนัภัยและสภาพแวดล้อม      3 (3-0-6) 
FN 344 Insurance Business and Legal Environment 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
กง.399 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัทิางด้านการเงนิ1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
กง.471 แบบจาํลองสถติเิพือ่การวจิยัทางการเงนิ     3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.491 สัมมนาทางการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 491 Seminar in Finance 
กง.499 การศึกษาอสิระทางการเงนิ       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

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกการเงนิกาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดข้างต้น 

หรือ 
1.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ ดงันี้ 

กผ.211 ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 
กผ.313 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกจิครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกจิบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 327 Technology Management 
กผ.328 การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี      3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.411 การบริหารองค์กรนวตักรรม      3 (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations 



 

กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ    3 (3-0-6) 
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning 
กผ.421 การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธอ.313 การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance and Investment 
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 314  Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.341 การบริหารทรัพย์สิน       3 (3-0-6) 
RB 341  Property Management 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting 1 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting 2 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
บช.411 การบัญชีช้ันสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting 
บป.414 การบริหารโครงการ       3 (3-0-6) 
OM 414 Project Management 
บป.435 การให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิขนาดย่อม      3 (3-0-6) 
OM435 Small Business Consulting 
ศ.311 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาค      4 (4-0-8) 
EC 311 Microeconomics Theory 
ศ.312 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค      4 (4-0-8) 



 

EC 312 Macroeconomics Theory 
ศ.320 คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
EC 320 Introductory Mathematical Economics 
ส.346 คณิตศาสตร์การเงนิ       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)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
 นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการเงนิ จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามที ่วชิาโทการเงนิกาํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ 
และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบงัคบัแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 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)สําหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 24 หน่วยกติ 
 นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการเงนิ จะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ 
โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบงัคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่า
ระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 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 กาํหนดดงันี ้
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 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย      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 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ        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 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกการตลาดกาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดข้างต้น 

หรือ 
2.3.2)  วชิาเลอืก 



 

เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ทั้งนี ้วชิาทีเ่ลอืกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนีจ้ะต้อง
ไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้วข้างต้น        และไม่จาํกดัว่าต้องเลอืกวชิาภายในกลุ่มวชิาเดยีวกนั 
 กลุ่มการตลาด 
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 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ        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  
 กลุ่มการเงนิ 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 



 

FN 312  Investments 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
FN 323 Credit Management 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
 กลุ่มระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314 Database Systems   
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS315 Information System Analysis  
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร     3 (3-0-6) 
IS351 Applications of ERP in Organizations  
รส.352 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
IS352 Electronic Business  
รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศสําหรับวสิาหกจิ 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 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS418 Decision Support and Business Intelligence System 
  
 กลุ่มการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.313 การวางแผนและการคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 313  Human Resource Planning and Selection 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์       3 (3-0-6) 
HR 314  Human Resource Development 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 



 

HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์       3 (3-0-6) 
HR 316  Employee Relations 
ทม.321 การเป็นผู้นํา        3 (3-0-6) 
HR 321 Leadership 
ทม.322 การส่ือสารทางการบริหาร       3 (3-0-6) 
HR 322 Managerial Communication 
ทม.323 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง     3 (3-0-6) 
HR 323 Conflict Management and Negotiation 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
HR 325 Human Resource Information System 
ทม.326 การวดัประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement 
กผ.313 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกจิครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกจิบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 327 Technology Management 
กผ.28 การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี      3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.421 การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 



 

 กลุ่มบริหารการปฏิบตักิาร 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      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 การบริหารสินค้าคงคลงั       3 (3-0-6) 
OM 321 Inventory Management 
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM411 Operations Planning and Control 
บป.424 การวดัผลการปฏิบัตงิานองค์กร      3 (3-0-6) 
OM 424 Organizational Performance Measurement 
บป.425 การบริหารการปฏิบัตงิานอย่างยัง่ยนื      3 (3-0-6) 
OM 425 Sustainable Operations Management 
บป.435 การให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิขนาดย่อม      3 (3-0-6) 
OM435 Small Business Consulting 
บป.444 การบริหารการปฏิบัตกิารทางการกฬีา     3 (3-0-6) 
OM444 Sport Operations Management 
บป.445 การบริหารโรงแรม        3 (3-0-6) 
OM 445 Hotel Management 
บป.446 การบริหารการท่องเทีย่ว        3 (3-0-6) 
OM 446  Tourism Management 
บป.454 การบริหารการปฏิบัตกิารในกจิการบริการสุขภาพ    3 (3-0-6) 
OM454 Healthcare Operations Management 
 กลุ่มบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    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 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  



 

ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ                              3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
 กลุ่มธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.312 กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 312 Real Estate Development Regulation 
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.341 การบริหารทรัพย์สิน       3 (3-0-6) 
RB 341  Property Management 
 กลุ่มการบัญชี 
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.313 การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารต้นทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.315 การบัญชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 315 Tax Accounting 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       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)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 



 

  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่
กาํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ตํ่า
กว่า 2.00 

1. บังคบั      2    วชิา       6   หน่วยกติ 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 
MK312 Marketing Planning 

2. เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อกีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
  2.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  21 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการตลาด จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามที่
กาํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบงัคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิตแต่ละรายวชิา
ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
  1.  บังคบั 4  วชิา 12  หน่วยกติ 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
กต.202 หลกัพืน้ฐานการตลาด       3 (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 
MK312 Marketing Planning 

2. เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อกีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 
3)  วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
 3.1)   วชิาเอกบังคบั  27 หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนดดงันี ้
 กลุ่มวชิาประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกติ 

รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS315 Information System Analysis  
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS415 Information System Design  
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS451 Information System Security and Control  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์   9 หน่วยกติ 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314 Database Systems   



 

รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร     3 (3-0-6) 
IS351 Applications of ERP in Organizations  
รส.352 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
IS352 Electronic Business  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  6 หน่วยกติ 
รส.311 แนวคดิการสร้างโปรแกรม       3 (3-0-6) 
IS311 Programming Concepts  
รส.411 การพฒันาระบบงานบนอนิเทอร์เน็ต      3 (3-0-6) 
IS411 Internet Application Development  

กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ   3 หน่วยกติ 
รส.353 เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์สําหรับธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS353 Computer Network Technology for Business  
 
 3.2)   วชิาเอกเลอืก  15 หน่วยกติ 

ให้นักศึกษาเลอืกศึกษาจากกลุ่มวชิาเอกเลอืกของวชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการจาํนวน 4 กลุ่ม ดงันี ้ 
กลุ่มวชิาประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เลอืกเรียนอย่างน้อย 2 วชิา 6 หน่วยกติ 

รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
IS316 User Interface Design 
รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศสําหรับวสิาหกจิ 3 (3-0-6) 
IS356 Enterprise Information Systems Management 
รส.357 การพาณิชย์เคลือ่นที ่ 3 (3-0-6) 
IS357 Mobile Commerce 
รส.358 เทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการบริหารงานในองค์กร 3 (3-0-6) 
IS358 Emerging Technologies for Management 
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา 3 (3-0-6) 
IS417 Intelligent Information Systems 
รส.418 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกจิ 3 (3-0-6) 
IS418 Decision Support and Business Intelligence System 
รส.456 การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
IS456 Software Quality Assurance 
รส.458 การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
IS458 Project Management for Information Systems 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ เลอืกเรียนอย่างน้อย 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 



 

รส.416 การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลือ่นทีสํ่าหรับธุรกจิ 3 (3-0-6) 
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business  
รส.457 การจดัการฐานข้อมูลขั้นสูง 3 (3-0-6) 
IS457 Advanced Database Management 
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ เลอืกเรียนอย่างน้อย 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ 3 (3-0-6) 
IS316 User Interface Design 
รส.321 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ก) 3 (3-0-6) 
IS321 Application Development Tools (A) 
รส.322 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ข) 3 (3-0-6)  
IS322 Application Development Tools (B) 
รส.323 การสร้างโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 3 (3-0-6) 
IS323 Object-Oriented Programming 
รส.419 การจดัการข้อมูลบนเวบ็ 3 (3-0-6) 
IS 419 Web Data Management 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ เลอืกเรียนอย่างน้อย 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
รส.419 การจดัการข้อมูลบนเวบ็ 3 (3-0-6) 
IS 419 Web Data Management 
รส.467 การจดัการธุรกจิออนไลน์ 3 (3-0-6) 
IS 467 Online Business Management 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
IS 492  Field Study in Information Systems  
 
 3.3)   วชิาเลอืก  12 หน่วยกติ 

เลอืกศึกษารายวชิาจากกลุ่มวชิาประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                         กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งาน
ประยุกต์ กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบของวชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การ



 

จดัการ ทั้งนี ้วชิาทีเ่ลอืกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนีจ้ะต้องไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้วข้างต้น หรือ
เลอืกศึกษาวชิาของวชิาเอกการบญัชี วชิาเอกการเงนิ วชิาเอกการตลาด วชิาเอกบริหารการปฏบิัตกิาร วชิาเอกการบริหารองค์การ การ
ประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่งและวชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และไม่จาํกดัว่าต้องเลอืกวชิาภายในกลุ่มวชิาเดยีวกนั 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
กลุ่มวชิาประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS316 User Interface Design 
รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศสําหรับวสิาหกจิ     3 (3-0-6) 
IS356 Enterprise Information Systems Management 
รส.357 การพาณิชย์เคลือ่นที ่       3 (3-0-6) 
IS357 Mobile Commerce 
รส.358 เทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการบริหารงานในองค์กร 3 (3-0-6) 
IS358 Emerging Technologies for Management 
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา      3 (3-0-6) 
IS417 Intelligent Information Systems 
รส.418 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS418 Decision Support and Business Intelligence System 
รส.456 การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์      3 (3-0-6) 
IS456 Software Quality Assurance 
รส.458 การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS458 Project Management for Information Systems 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 
รส.416 การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลือ่นทีสํ่าหรับธุรกจิ   3 (3-0-6) 
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business  
รส.457 การจดัการฐานข้อมูลขั้นสูง      3 (3-0-6) 
IS457 Advanced Database Management 
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ 



 

รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS316 User Interface Design 
รส.321 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ก)     3 (3-0-6) 
IS321 Application Development Tools (A) 
รส.322 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ข)     3 (3-0-6)  
IS322 Application Development Tools (B)  
รส.323 การสร้างโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์      3 (3-0-6) 
IS323 Object-Oriented Programming 
รส.419 การจดัการข้อมูลบนเวบ็       3 (3-0-6) 
IS 419 Web Data Management 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  

กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
รส.419 การจดัการข้อมูลบนเวบ็       3 (3-0-6) 
IS 419 Web Data Management 
 
รส.467 การจดัการธุรกจิออนไลน์       3 (3-0-6) 
IS 467 Online Business Management 
รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS491 Senior Project in Information Systems  
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ         3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
IS 492  Field Study in Information Systems 
 

สําหรับวิชาจากวิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ วิชาเอกการบริหาร
องค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งและวิชาเอกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ให้นักศึกษาดูรายละเอยีดของวชิาได้จากหลกัสูตรของวชิาเอกนั้นๆ 

หมายเหต ุ หากนักศึกษาศึกษาวิชาเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศแล้วได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทใดวิชา
หนึ่ง นักศึกษาจะได้วชิาโทในหลกัสูตรนั้นๆ 
 
 
 
 3.4) การศึกษาวชิาโทระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
  3.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 



 

  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่
กาํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ตํ่า
กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314  Database Systems 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6)  
IS315 Information System Analysis  
รส.353 เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์สําหรับธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS353 Computer Network Technology for Business  

2. เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ(รส.) อกีไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกติ 
 

  3.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  21 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ จะต้อง
ศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลกัสูตร
บริหารธุรกจิบณัฑิตแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
  1.  บังคบั 5  วชิา 15  หน่วยกติ 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314 Database Systems   
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6)  
IS315 Information System Analysis  
รส.353 เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์สําหรับธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS353 Computer Network Technology for Business  

2. เลอืกศึกษารายวชิาจากกลุ่มวชิาต่างๆ ของวชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (รส.) อกีไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กติ 
4)  วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
 สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ แบ่งกลุ่มวชิาออกเป็น 2       กลุ่มวชิา คอื กลุ่มวชิาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ กลุ่มวชิาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร            ให้นักศึกษาเลอืกศึกษากลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่ง โดย
ศึกษาให้ครบตามโครงสร้างทีแ่ต่ละกลุ่มวชิากาํหนดไว้ จะได้รับการระบุกลุ่มวชิา (Concentration) ไว้นใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript)  
 

(ก)  กลุ่มวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)   



 

 4.1)   วชิาเอกบังคบั  30 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนดดงันี ้
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.313 การวางแผนและการคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 313  Human Resource Planning and Selection 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์       3 (3-0-6) 
HR 314  Human Resource Development 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์       3 (3-0-6) 
HR 316  Employee Relations 
ทม.411 การวจิยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 411  Research Methods in Human Resource Management 
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) 
HR 412 Seminar in Strategic Human Resource Management 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 
4.2)   วชิาเอกเลอืก  9 หน่วยกติ 
 ให้นักศึกษาเลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
ทม.321 การเป็นผู้นํา        3 (3-0-6) 
HR 321 Leadership 
ทม.322 การส่ือสารทางการบริหาร       3 (3-0-6) 
HR 322 Managerial Communication 
ทม.323 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง     3 (3-0-6) 
HR 323 Conflict Management and Negotiation 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
HR 325 Human Resource Information System 
ทม.326 การวดัประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement 
ทม.327 การฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 



 

 และองค์การ  
HR 327 Internship in Human Resource and Organization Management 
ทม.421 การให้คาํปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ    3 (3-0-6) 
HR 421 Human Resource and Organization Development Consulting 
ทม.499 การศึกษาอสิระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   3  (0-0-9) 
HR 499 Independent Study in Human Resource and Organization Management 
 
 4.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 15     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
4.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
วชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดข้างต้น 

หรือ 
4.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ทั้งนี ้วชิาทีเ่ลอืกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนีจ้ะต้อง

ไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้วข้างต้น         
 

ทม.321 การเป็นผู้นํา        3 (3-0-6) 
HR 321 Leadership 
ทม.322 การส่ือสารทางการบริหาร       3 (3-0-6) 
HR 322 Managerial Communication 
ทม.323 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง     3 (3-0-6) 
HR 323 Conflict Management and Negotiation 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
HR 325 Human Resource Information System 
ทม.326 การวดัประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement 
ทม.421 การให้คาํปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ    3 (3-0-6) 
HR 421 Human Resource and Organization Development Consulting 
ทม.499 การศึกษาอสิระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   3  (0-0-9) 
HR 499 Independent Study in Human Resource and Organization Management 

(ข)  กลุ่มวชิาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and  Management) 
4.1)   วชิาเอกบังคบั  30 หน่วยกติ 



 

 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนดดงันี ้
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
กผ.211 ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 
กผ.313 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.411 การบริหารองค์กรนวตักรรม      3 (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations 
กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ    3 (3-0-6) 
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing  
 
 4.2)   วชิาเอกเลอืก  9 หน่วยกติ 
 ให้นักศึกษาเลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกจิครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกจิบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 



 

ER 327 Technology Management 
กผ.328 การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี      3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.329 การฝึกงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ER 329 Internship in Entrepreneurship 
กผ.421 การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
กผ.499 การศึกษาอสิระทางการเป็นผู้ประกอบการ     3  (0-0-9) 
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
 
 4.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 15     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
4.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
วชิาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหารกาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดข้างต้น 

หรือ 
4.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ ทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ทั้งนี ้วชิาทีเ่ลอืกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนีจ้ะต้อง

ไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวิชาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้วข้างต้น         
 

กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกจิครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกจิบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 



 

ER 327 Technology Management 
กผ.328 การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี      3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.421 การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
กผ.499 การศึกษาอสิระทางการเป็นผู้ประกอบการ     3  (0-0-9) 
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
 
 4.4) การศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
  ให้นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์  กลุ่มการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ หรือ กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร กลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่งโดยต้องศึกษาตามเงือ่นไขตามทีแ่ต่ละกลุ่ม
วชิากาํหนดไว้ดงัต่อไปนีแ้ละหากศึกษาครบตามโครงสร้างทีแ่ต่ละกลุ่มวชิากาํหนดไว้จะได้รับการระบุกลุ่มวชิา (Concentration) ไว้
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 
  (ก) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
 4.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่
ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รหัส ทม.) อกีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
  4.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  24 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัที่
ไม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิตแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่
กว่า 2.00 

1. บังคบั      7    วชิา       21   หน่วยกติ 



 

พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น                 3 (3-0-6) 
BA291 Introduction to Business 
ทม.201 หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์       3 (3-0-6) 
HR 314  Human Resource Development 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3 (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รหัส ทม.) อกีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
 
 (ข) กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร 
 4.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการ
เป็นผู้ประกอบการและการบริหาร จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละ
รายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
กผ.211 ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 

2.  เลอืกศึกษา  2 วชิา   6   หน่วยกติจากรายวชิาต่อไปนี ้
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
กผ.313 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม    3 (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่       3 (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 



 

ER 321 Entrepreneurial Skills 
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3 (3-0-6) 
ER 322 Intrapreneurship 
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3 (3-0-6) 
ER 323 Social Entrepreneurship 
กผ.324 การบริหารธุรกจิครอบครัว       3 (3-0-6) 
ER 324 Family Business Management 
กผ.325 การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต      3 (3-0-6) 
ER 325 Managing the Growing Business 
กผ.326 การบริหารธุรกจิบริการ       3 (3-0-6) 
ER 326 Managing the Service Business 
กผ.327 การบริหารเทคโนโลย ี       3 (3-0-6) 
ER 327 Technology Management 
กผ.328 การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี      3 (3-0-6) 
ER 328 Managing the High Technology Business 
กผ.329 การฝึกงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ER 329 Internship in Entrepreneurship 
กผ.411 การบริหารองค์กรนวตักรรม      3 (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations 
กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ    3 (3-0-6) 
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning 
กผ.421 การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3 (3-0-6) 
ER 421 Managing Business in Asia 
กผ.499 การศึกษาอสิระทางการเป็นผู้ประกอบการ     3  (0-0-9) 
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing  
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 

 
 
 

  4.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  24 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
การเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร จะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัที่



 

ไม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิตแต่ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่
กว่า 2.00 
 

1. บังคบั      7    วชิา       21   หน่วยกติ 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
ทม.201 หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
กผ.211 ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ       3 (3-0-6) 
ER 312 Business Modeling 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการเป็น
ผู้ประกอบการและการบริหาร (รหัส กผ.) อกีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
5)  วชิาเอกบริหารการปฏิบัตกิาร 
 5.1)   วชิาเอกบังคบั  30 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้อมูล      3 (3-0-6) 
OM312 Information and Work System Design 
บป.313 การวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ     3 (3-0-6) 
OM 313 Process Analysis and Improvement 
บป.314 การบริหารคุณภาพ        3 (3-0-6) 
OM 314 Quality Management 
บป.315 การบริหารกจิการบริการ       3 (3-0-6) 
OM 315  Service Operations Management 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting 
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM411 Operations Planning and Control 



 

บป.412 การประมาณต้นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์    3 (3-0-6) 
OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing 
บป.414 การบริหารโครงการ       3 (3-0-6) 
OM 414 Project Management 
บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัตกิาร  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
OM 419 Internship in Operations Management 
 
 5.2)   วชิาเอกเลอืก  6 หน่วยกติ    
 ให้นักศึกษาเลอืกศึกษา  2  วชิา  6  หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 
บป.321 การบริหารสินค้าคงคลงั       3 (3-0-6) 
OM 321 Inventory Management 
บป.324 กระบวนการผลติและการบริหารเทคโนโลยี     3 (3-0-6) 
OM 324  Manufacturing Process and Technology Management 
บป.421 การจาํลองทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM421 Business Simulation 
บป.424 การวดัผลการปฏิบัตงิานองค์กร      3 (3-0-6) 
OM 424 Organizational Performance Measurement 
 
บป.425 การบริหารการปฏิบัตงิานอย่างยัง่ยนื      3 (3-0-6) 
OM 425 Sustainable Operations Management 
บป.435 การให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิขนาดย่อม      3 (3-0-6) 
OM435 Small Business Consulting 
บป.444 การบริหารการปฏิบัตกิารทางการกฬีา     3 (3-0-6) 
OM444 Sport Operations Management 
บป.445 การบริหารโรงแรม        3 (3-0-6) 
OM 445 Hotel Management 
บป.446 การบริหารการท่องเทีย่ว        3 (3-0-6) 
OM 446  Tourism Management 
บป.454 การบริหารการปฏิบัตกิารในกจิการบริการสุขภาพ    3 (3-0-6) 
OM454 Healthcare Operations Management 
บป.496 สัมมนาการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM496 Seminar in Operations Management 
บป.497 วธีิการวจิยัในการบริหารการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM497 Research Method in Operations Management 
บป.499 การศึกษาอสิระทางบริหารการปฏิบัตกิาร     3  (0-0-9) 
OM 499  Independent Study in Operations Management 
 



 

 5.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกติ 
นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
5.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกบริหารการปฏิบัตกิารกาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติที่
กาํหนดข้างต้น 

หรือ 
5.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษารายวชิาในกลุ่มวชิาเอกบริหารการปฏิบัตกิารข้างต้น หรือรายวชิาต่าง ๆ ตามทีก่าํหนดต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 18 

หน่วยกติ ทั้งนี ้วชิาทีเ่ลอืกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนีจ้ะต้องไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้ว และไม่
จาํกดัว่าต้องเลอืกวชิาภายในกลุ่มวชิาเดยีวกนั 
  กลุ่มการเงนิ 
กง.311 การบริหารการเงนิ       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
FN 323 Credit Management 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
  กลุ่มการตลาด 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3 (3-0-6) 
MK312 Marketing Planning 
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 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย      3 (3-0-6) 
MK 318 Distribution Channel Management 
กต.322 การบริหารการค้าปลกี       3 (3-0-6) 
MK 322 Retail  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.335 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ       3 (3-0-6) 
MK 335 Health-Care Marketing Strategy 
  กลุ่มระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS314 Database Systems   
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS315 Information System Analysis  
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร     3 (3-0-6) 
IS351 Applications of ERP in Organizations  
รส.352 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
IS352 Electronic Business  
รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศสําหรับวสิาหกจิ 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 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS418 Decision Support and Business Intelligence System 
  กลุ่มการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์       3 (3-0-6) 
HR 314  Human Resource Development 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์       3 (3-0-6) 
HR 316  Employee Relations 
ทม.321 การเป็นผู้นํา         3 (3-0-6) 
HO321 Leadership 
ทม.324 การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
HO 324 Organization Development and Change Management 



 

กผ.411 การบริหารองค์กรนวตักรรม      3 (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations 
กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ    3 (3-0-6) 
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning  
  กลุ่มบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
  กลุ่มธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ312 กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 312    Real Estate Development Regulation  
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 314  Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.431 สัมมนาการประเมนิราคา       3 (3-0-6) 
RB 431   Seminar in Valuation 
 
 
 5.4) การศึกษาวชิาโทบริหารการปฏิบัตกิาร 
 5.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 



 

  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM311  Data Analysis for Decision Making 
บป.313 การวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ     3 (3-0-6) 
OM 313 Process Analysis and Improvement 
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM411 Operations Planning and Control 

2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกบริหารการปฏบิัตกิาร (รหัส บป.3xx ขึน้ไป)                  อกีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  5.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  24 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทบริหารการปฏิบตักิารจะต้องศึกษารายวชิา
ต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิตแต่
ละรายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
  บังคบั 8  วชิา 24  หน่วยกติ 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น                 3 (3-0-6) 
BA291 Introduction to Business 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BA203  Business Quantitative Analysis 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM 201  Principles of Operations Management 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      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.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM411 Operations Planning and Control 
 
6)  วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
 สาขาวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง แบ่งกลุ่มวชิาออกเป็น 3 กลุ่มวชิา คอื กลุ่มวชิาInternational 
Business  กลุ่มวชิา Logistics  และกลุ่มวชิา International Transport                 ให้นักศึกษาเลอืกศึกษากลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่ง โดย
ศึกษาให้ครบตามโครงสร้างทีแ่ต่ละกลุ่มวชิากาํหนดไว้ จะได้รับการระบุกลุ่มวชิา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript)  



 

 
 6.1)   วชิาเอกบังคบั  12 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆตามทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.312 ระเบียบวธีิวจิยั        3 (3-0-6) 
IB 312 Research Methodology 
 
 6.2)   วชิาเอกเลอืก  27 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษากลุ่มวชิาเอกเลอืกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของวชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการ
ขนส่ง รวมไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในแต่ละกลุ่มวชิา ดงัต่อไปนี ้
  กลุ่ม 1: กลุ่มวชิาเอกเลอืก International Business 
  1. บังคบั      6    วชิา       18   หน่วยกติ 
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
IB332  Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.423 สัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 423 Seminar in International Business 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
FN 313 International Financial Management  
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
MK 333 InternationalMarketing 
 
 2.  เลอืกศึกษา 3 วชิา   9  หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
ธร.323    การพฒันาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขนั    3 (3-0-6) 

   ระหว่างประเทศของธุรกจิ  
IB323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324     การพฒันาธุรกจิและการสะสมทุนในประเทศไทย    3 (3-0-6) 
IB 324      Business and Capitalist Development in Thailand 



 

ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ                               3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.424     หลากมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก       3 (3-0-6) 
IB 424      Perspectives on Global Business 
ธร.431 การจดัการภาษีระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 431 International Taxation Management 
ธร.433     ประเดน็ทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IB 433      Ethical Issues in Business 
ธร.498 การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (0-9-0) 
IB 498  Field Work Practicum in International Business 
ธร.499 การศึกษาอสิระทางธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (0-0-9) 
IB 499  Independent Study in International Business 
ขร.473 ประเดน็สําคญัด้านการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
 โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
IT 473      Current Issues in International Business Logistics and Transportation 
กง.311 การบริหารการเงนิ         3 (3-0-6) 
FN 311 Financial Management 
กง. 461    การบริหารการเงนิระหว่างประเทศขั้นสูง     3 (3-0-6) 
FN 461     Advanced International Financial Management 
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
RB 423 International Aspects of Real Estate  
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3–0–6) 
AC 422 International Accounting 
 
  กลุ่ม 2: กลุ่มวชิาเอกเลอืก Logistics 
  1. บังคบั      6    วชิา       18   หน่วยกติ 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจสิตกิส์และการบริหารโซ่อุปทาน    3 (3-0-6) 
LO 441 Seminar in Logistics and Supply Chain Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน      3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานโลจสิตกิส์      3 (0-9-0) 



 

LO 498 Field Work Practicum in International Logistics 
 
 2.  เลอืกศึกษา 3  วชิา   9   หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.323    การพฒันาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขนั    3 (3-0-6) 

   ระหว่างประเทศของธุรกจิ  
IB323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
IB 332  Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.423 สัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 423 Seminar in International Business 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก      3 (3-0-6) 
IB424  Perspectives on Global Business 
ธร.431 การจดัการภาษีระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 431 International Taxation Management 
ธร.433         ประเดน็ทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IB  433        Ethical Issues in Business 
ลจ.499 การศึกษาอสิระทางโลจสิตกิส์      3  (0-0-9) 
LO 499 Independent Study in International Logistics 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance 
ขร.371 การบริหารการเงนิของการพาณิชยนาวี     3 (3-0-6) 
IT 371 Shipping Finance Management 
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ี     3 (3-0-6) 
IT 372 Maritime Economics and Policy 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3 (3-0-6) 
EC 381 Economics of Transportation 
ขร.373 เทคโนโลยใีนการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.374 ธุรกจิการขนส่งสินค้าทางอากาศ      3 (3-0-6) 
IT 374 Air Cargo Business 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ      3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 

หรือ 



 

IT 461 Shipping Business Management 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 462 Seminar in International Transport Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลงัสินค้า      3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Warehouse Management 
ขร.471 การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis 
ขร.472 การวเิคราะห์การขนส่งทางอากาศ      3 (3-0-6) 
IT 472 Analysis of Air Transport 
ขร.473 ประเดน็สําคญัด้านการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 

   โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
IT 473      Current Issues in International Business Logistics and Transportation 
บป.316     การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316     Business Forecasting          
บป.424    การวดัผลการปฏิบัตงิานองค์กร      3 (3-0-6) 
OM 424    Organizational Performance Measurement 
 
  กลุ่ม 3: กลุ่มวชิาเอกเลอืก International Transport 
  1. บังคบั       7   วชิา      21   หน่วยกติ 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance 
ขร.371 การบริหารการเงนิของการพาณิชยนาวี     3 (3-0-6) 
IT 371 Shipping Finance Management 
ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ี           3 (3-0-6) 
IT 372      Maritime Economics and Policy                                        หรือ 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3 (3-0-6) 
EC 381     Economics of Transportation 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 
IT 461 Shipping Business Management 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 462 Seminar in International Transport Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลงัสินค้า      3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Warehouse Management 
น.348      กฏหมายพาณิชยนาว ี       3 (3-0-6) 
LA 348    Maritime Law 
 
 2.  เลอืกศึกษา  2  วชิา  6  หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้



 

ขร.373 เทคโนโลยใีนการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.374 ธุรกจิการขนส่งสินค้าทางอากาศ      3 (3-0-6) 
IT 374 Air Cargo Business 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ      3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร.471 การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis 
ขร.472 การวเิคราะห์การขนส่งทางอากาศ      3 (3-0-6) 
IT 472 Analysis of Air Transport 
ขร.473 ประเดน็สําคญัด้านการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
                   โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
IT  473       Current  Issues in International Business Logistics and Transportation 
ขร.498 การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานขนส่งระหว่างประเทศ     3 (0-9-0) 
IT 498 Field Work Practicum in International Transport 
ขร.499 การศึกษาอสิระทางขนส่งระหว่างประเทศ     3  (0-0-9) 
IT 499 Independent Study in International Transport 
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321        International Trade Operations 
ธร.433       ประเดน็ทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IB  433      Ethical Issues in Business 
ลจ.341       การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
LO341    International Logistics 
 
 6.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก  ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
6.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง กาํหนดให้
ครบตามจาํนวน     หน่วยกติทีก่าํหนดข้างต้น 

หรือ 
6.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษาจากวชิาของสาขาวชิาใดกไ็ด้รวมไม่เกนิ 4 สาขา  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ ทั้งนี ้ วชิาทีเ่ลือกศึกษาในหมวดวชิา

เลอืกนีจ้ะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวชิาในหมวดวชิาเอกบังคบัและหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้แล้ว 
 
 6.4) การศึกษาวชิาโทบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 



 

  6.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15 หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง จะต้องศึกษา
ทุกรายวชิาตามกลุ่มวชิากลุ่มใดกลุ่มวชิาหนึ่งทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนีด้งัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่
ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
  กลุ่ม 1: กลุ่มวชิาโท International Business บังคบั  5  วชิา  15  หน่วยกติ 
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.323    การพฒันาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขนั    3 (3-0-6) 

   ระหว่างประเทศของธุรกจิ  
IB 323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
IB 332      Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
  กลุ่ม 2: กลุ่มวชิาโท Logistics   บังคบั  5  วชิา  15  หน่วยกติ 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน      3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี      3  (3-0-6) 
IT 461       Shipping  Business Management 
 กลุ่ม 3: กลุ่มวชิาโท International Transport บังคบั  5  วชิา  15  หน่วยกติ 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance 
ขร.371 การบริหารการเงนิของการพาณิชยนาวี     3 (3-0-6) 
IT 371 Shipping Finance Management 
ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ี          3 (3-0-6) 
IT 372 Maritime Economics and Policy     หรือ 
ศ.381    เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3 (3-0-6) 
EC 381 Economics of Transportation 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 



 

IT 461 Shipping Business Management 
น.348 กฏหมายพาณิชยนาว ี       3 (3-0-6) 
LA 348  Maritime Law 
 
  6.4.2)  สําหรับนอกนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่น้อยกว่า     24    หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์
และการขนส่ง จะต้องศึกษาทุกรายวชิาตามกลุ่มวชิากลุ่มใดกลุ่มหนึง่ทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนีแ้ละต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาแต่ละ
รายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
 
  กลุ่ม 1: กลุ่มวชิาโท International Business บังคบั  8  วชิา  24  หน่วยกติ 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business 
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.323 การพฒันาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
  ระหว่างประเทศของธุรกจิ  
IB 323    Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324     การพฒันาธุรกจิและการสะสมทุนในประเทศไทย    3 (3-0-6) 
IB 324     Business and Capitalist Development in Thailand 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
IB 332      Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก      3 (3-0-6) 
IB424 Perspectives on Global Business 
 
  กลุ่ม 2: กลุ่มวชิาโท Logistics   บังคบั  8  วชิา  24  หน่วยกติ 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 



 

ลจ.443 การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน      3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling  
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Introduction to International BusinessGlobal Environment of International Business 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
 
 กลุ่ม 3: กลุ่มวชิาโท International Transport บังคบั  8  วชิา  24  หน่วยกติ 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล       3 (3-0-6) 
IT 361  Marine Insurance 
ขร.371 การบริหารการเงนิของการพาณิชยนาวี     3 (3-0-6) 
IT 371  Shipping Finance Management 
ขร.372   เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ี          3 (3-0-6) 
IT 372 Maritime Economics and Policy   หรือ 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3 (3-0-6) 
EC 381 Economics of Transportation 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี      3 (3-0-6) 
IT 461 Shipping Business Management 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
LO 212  Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
น.348 กฏหมายพาณิชยนาว ี       3 (3-0-6) 
LA 348 Maritime Law                            
 
7)  วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 7.1)   วชิาเอกบังคบั  24 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ กาํหนด ดงันี ้
ธอ.211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.311 ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร    3 (3-0-6) 



 

RB 311 Introduction to Building Construction Technology 
ธอ312 กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 312       Real Estate Development Regulation  
ธอ.313 การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance and Investment 
ธอ.314 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 314  Real Estate Business Feasibility Studies 
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตวัแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์   3 (3-0-6) 
RB 411       Real Estate Marketing and Brokerage Management 
ธอ.412 วจิยัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 412       Research Methodology for Real Estate Business 
 
 7.2)   วชิาเอกเลอืก 9     หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืกของวชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์              รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กติ ตามเงือ่นไข ดงัต่อไปนี ้
 1.  วชิาสัมมนาทางอสังหาริมทรัพย์เลอืกศึกษา 1  วชิา   3  หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
ธอ.421 สัมมนาด้านธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 421  Real Estate Seminar 
ธอ.431 สัมมนาการประเมนิราคา       3 (3-0-6) 
RB 431   Seminar in Valuation 
ธอ.441 สัมมนากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 441  Seminar in Real Estate Business Law 
 2.  เลอืกศึกษา 2  วชิา   6  หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
ธอ.321 เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 321  Economics for Real Estate Business   
ธอ.322 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเร่ือง     3 (3-0-6) 
RB 322  Individual Studies in Real Estate Development 
ธอ.331 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 
RB 331  Advanced Real Estate Valuation 
ธอ.332 การประเมนิราคาภาคธุรกจิ      3 (3-0-6) 
RB 332  Business Valuation 
ธอ.341 การบริหารทรัพย์สิน       3 (3-0-6) 
RB 341  Property Management 
ธอ.342 การบัญชีสําหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 342   Real Estate Accounting 
ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 422  Real Estate Project Management 



 

ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
RB 423   International Aspects of Real Estate 
ธอ.442 ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 442   Real Estate Information System 
ธอ.443 การฝึกงานในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
RB 443   Internship in Real Estate Business 
 
 7.3)   วชิาโท หรือ วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 21     หน่วยกติ 

นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาโทหรือวชิาเลอืกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้
7.3.1)  วชิาโท 
เลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท โดยศึกษาตาม

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ และหากมหีน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่ นกัศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวชิา
จากหมวดวชิาโททีเ่ลอืกศึกษาไว้หรือหมวดวชิาเลอืกตามทีว่ชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์กาํหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติที่
กาํหนดข้างต้น 

หรือ 
7.3.2)  วชิาเลอืก 
เลอืกศึกษาจากวชิาของสาขาวชิาใดกไ็ด้รวมไม่เกนิ 4 สาขา  ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกติ ทั้งนี ้ วชิาทีเ่ลือกศึกษาในหมวดวชิา

เลอืกนีจ้ะต้องไม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาในหมวดวชิาเอกบังคบัและหมวดวชิาเอกเลอืกทีไ่ด้เลือกศึกษาไว้แล้ว 
 
 7.4) การศึกษาวชิาโทธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
  7.4.1)  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  15  หน่วยกติ 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดงัต่อไปนี ้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัแต่ละรายวชิา ไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 

1. บังคบั      3    วชิา       9   หน่วยกติ 
ธอ. 211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ. 212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ. 313 การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313      Real Estate Finance and Investment 
 2.  เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รหัส ธอ.) อีกไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  7.4.2)  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  21 หน่วยกติ 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาโทธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกษารายวชิา
ต่างๆ ตามทีก่าํหนดไว้ดงัต่อไปนี ้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคบัทีไ่ม่ใช่วชิาแกนร่วมบังคบัของหลกัสูตรบริหารธุรกจิแต่ละ
รายวชิาไม่ตํา่กว่า C และได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํา่กว่า 2.00 
 
  1.  บังคบั 4  วชิา 12  หน่วยกติ 



 

ธอ.211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.313 การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313  Real Estate Finance and Investment 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
  2.  เลอืกศึกษารายวชิาจากวชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ (รหัส ธอ.) อกีไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกติ 
 
วชิาเลอืกอืน่ๆ  
 นักศึกษาทุกวชิาเอกสามารถเลอืกศึกษาวชิาต่อไปนีเ้ป็นวชิาเอกเลอืกของสาขาวชิาทีต่นเองสังกดัหรือเลอืกศึกษาเป็นวชิาเลอืก
เสรีได้ 
พบ.321 การฝึกงานเพือ่สังคม 1   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
พบ.322 การฝึกงานเพือ่สังคม 2   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
 
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 (แนะนําให้เรียน 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 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย  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 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย  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 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย 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 

 
 
 3.6.3)  วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1(7 วชิา) 18 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (1 วชิา) 3 
รส.201   ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 
ทม.201  หลกัการบริหาร 3 
และเลอืก 3 วชิา จาก 9 
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
กต.201 หลกัการตลาด  
บป.201 หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร  

รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
บช.201 การบัญชีเบือ้งต้น 3 
รส.311 แนวคดิการสร้างโปรแกรม 3 
รส.352 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
กต.201 หลกัการตลาด  
บป.201 หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
กง.201  การเงนิธุรกจิ  3 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล 3 
รส.353 เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์สําหรับธุรกจิ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
กต.201  หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 
 
 
 
 
 
 



 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
สษ.211 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 3 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ 3 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
กต.201 หลกัการตลาด  
บป.201 หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร 3 
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
กต.201  หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 15 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
รส.411 การพฒันาระบบงานบนอนิเทอร์เน็ต  3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

 
 
 3.6.4)  วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
 

กลุ่มวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 
 

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 
ทม.201   หลกัการบริหาร (วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 

รวม 18 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่2 



 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ  3 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน 3 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ  3 

รวม 18 

 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ทม.313 การวางแผนและการคดัเลอืก ทรัพยากรมนุษย์ 3 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน 3 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์   3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 



 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
ทม.411 การวจิยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
 

กลุ่มวชิาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and Management) 
 
 

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 
ทม.201   หลกัการบริหาร (วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
กผ.211 ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 



 

วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกจิ 3 
กผ.313 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม 3 
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ 3 

รวม 18 

 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 
กผ.315 การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่  3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ  3 
กง.311 การบริหารการเงนิ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
กผ.411 การบริหารองค์กรนวตักรรม 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
กผ.412 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 



 

3.6.5)  วชิาเอกบริหารการปฏิบัตกิาร 
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1(7 วชิา) 18 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (1 วชิา) 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
บป.201 หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร 3 
บช.201 การบัญชีเบือ้งต้น 3 
และเลอืก 2 วชิา จาก 6 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
กต.201 หลกัการตลาด  

รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
สษ.221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 3 
กง.201   การเงนิธุรกจิ 3 
และเลอืก 2 วชิา จาก 6 
กต.201  หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  

รวม 15 



 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
สษ.321  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 
รส.201  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 
บช.202  การบัญชีเพือ่การจดัการ 3 
และเลอืก 1 วชิา จาก 3 
กต.201  หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  

รวม 15 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
เลอืก 1 วชิา จาก 3 
กต.201  หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  
และ  
บป.311  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ 3 
บป.312  การออกแบบงานและระบบข้อมูล 3 
บป.313  การวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ 3 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกจิ 3 

รวม 15 



 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
เลอืก 1 วชิา จาก 3 
กต.201   หลกัการตลาด  
ทม.201  หลกัการบริหาร  
พบ.201 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ  
พบ.204 สถิตธุิรกจิ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น  
และ  
บป.314  การบริหารคุณภาพ 3 
บป.315  การบริหารกจิการบริการ 3 
บป.411  การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิาร 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 18 

ภาคฤดูร้อน 
บป.419   การฝึกงานด้านบริหารการปฏบิัตกิาร 

หน่วยกติ 
3 

รวม 3 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 
บป.412  การประมาณต้นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
บป.414  การบริหารโครงการ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 15 

 
 



 

3.6.6)  วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
 

กลุ่มบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business) 
 

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 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 



 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.311 ธุรกจิระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 
ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ 3 
กง.313 การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม IB  1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.312 ระเบียบวธีิวจิยั 3 
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม IB  1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม IB  1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ธร.421 การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 3 
ธร.423 สัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มโลจสิตกิส์ (Logistic) 
 

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 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 18 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.311 ธุรกจิระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 
ลจ.341 การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 



 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.312 ระเบียบวธีิวจิยั 3 
ลจ.342 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์ 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคฤดูร้อน  
ลจ.498 การฝึกภาคปฏบิัตด้ิานโลจสิตกิส์ 3 

รวม 3 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
ลจ.443 การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 12 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจสิตกิส์และการบริหารโซ่อปุทาน 3 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
 

กลุ่มการขนส่ง (International Transport) 
 

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 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
อ.241 การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.202 การภาษอีากร 3 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 3 วชิา 9 
ลจ.212 การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 18 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.311 ธุรกจิระหว่างประเทศเบือ้งต้น 3 
ขร.371 การบริหารการเงนิของพาณิชยนาว ี 3 
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ีหรือ  ศ.381  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 
ขร.361 การประกนัภัยทางทะเล 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วชิาแกนร่วมบังคบั 2 วชิา 6 
ธร.312 ระเบียบวธีิวจิยั 3 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลงัสินค้า 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

 
 
 
 



 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วชิาแกนร่วมบังคบั) 3 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาว ี 3 
น. 308 กฎหมายพาณิชยนาว ี 3 
วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 12 

 
3.6.6) วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1(7 วชิา) 18 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ศึกษาวชิาทัว่ไป ส่วนที ่1 (1 วชิา) 3 
อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
พบ.201   หลกัการกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 3 
รส.201   ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 
บป.201   หลกัการบริหารการปฏบิัตกิาร 3 
บช.201  การบัญชีเบือ้งต้น 3 

รวม 18 

 
 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.202   การภาษอีากร 3 
บช.202   การบัญชีเพือ่การจดัการ 3 
กง.201   การเงนิธุรกจิ 3 
กต.201   หลกัการตลาด 3 
ทม.201  หลกัการบริหาร 3 
ธอ.211   ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น 3 



 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
อ.241   การฟัง – การพูด 1 3 
พบ.203   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3 
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 
พบ.204   สถิตธุิรกจิ 3 
ธอ.212   การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น 3 
ธอ.312   กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 3 

รวม 18 

 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ศ.214   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3 
สษ.221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 3 
ธอ.311   ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร 3 
ธอ.313   การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 1 วชิา 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
สษ.321   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2 3 
ธอ.314   การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 15 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
พบ.401  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 
ธอ.411   การบริหารการตลาดและตวัแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3 
วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก 2 วชิา 6 

รวม 15 



 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ธอ.412   วจิยัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 3 
วชิาโทหรือวชิาเเลอืก 2 วชิา 6 
วชิาเลอืกเสรี 2 วชิา 6 

รวม 15 

 
3.7 คาํอธิบายรายวชิา 
 
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 ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหา
ความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถดาํเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
ของโลกนี ้
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์          โดยศึกษากําเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ 
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 ววิฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและ
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และ
ศึกษาประเดน็การถกเถียงทีสํ่าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 



 

มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics  
 (วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตํ่ากว่า  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 โดยเน้นการจับใจความสําคัญ การถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 
 วชิาบังคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาใน
ระดบัพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพยีงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดหรือ
คาํนวณค่าระดบัเฉลีย่) 
 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2       3 (3-0-6) 
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ.070 หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาสําหรับการเรียน
ภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3       3 (3-0-6) 
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้วชิา สษ.171หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 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 และวิธีการนําเสนอข้อมูลของผู้เขียน 
ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการ
อภิปราย 
 
อ.241 การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG241 Listening – Speaking 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะในการฟังระดับต้น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีก่าํหนด ให้ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 
 
พบ.202   การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA202 Taxation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาภาษีเงนิได้นิตบุิคคลภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์รวมทั้งภาษีทีอ่งค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
จดัเกบ็ได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงท้องทีแ่ละภาษีป้ายความรับผดิชอบของบุคคลและองค์กรธุรกจิต่อสังคมในการเสียภาษี 
 
วชิากลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 
พบ.201   หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ     3 (3-0-6) 
BA 201   Business  Law 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่ 2   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การจดัองค์กรธุรกจิได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกจิตามกฎหมายไทยลักษณะกฎหมายและการชําระบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจเช่นหลักกฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อกู้ยืมคํา้ประกันจํานองจํานําตั๋วเงินฯลฯรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสาร
ทางการเงนิทั้งตราสารทุนและตราสารหนี ้
 
พบ. 203  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3  (3-0-6) 
BA 203    Business Quantitative Analysis 
 ความสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนําการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
โปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ตัวแบบข่ายงาน การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบการควบคุมของคงคลัง และการจําลอง
สถานการณ์ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงทางธุรกิจ และการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 



 

 
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 และได้เกรดของแต่ละวชิาไม่ตํา่กว่า C สามารถใช้วิชา
เหล่านีเ้ทยีบเป็นวชิาบังคบัก่อน ทดแทนวชิา พบ.204 เพือ่เรียนวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึกษาสนใจ (ทั้งนีว้ิชาที่กําหนดให้เป็น
วิชาโท จะต้องระบุในส่วนของวิชาบังคับก่อนว่า ‚สอบได้วิชา พบ.204 สถิติธุรกิจ หรือ เทียบเท่า‛ เท่านั้น) และกําหนดให้ นศ. 
ลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึกษาสนใจ เพิ่มเติมอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ได้จํานวนหน่วยกิตรวมครบตามเกณฑ์
การศึกษาวชิาโท          
(2) นศ. นอกคณะฯ ที่สอบผ่านวิชา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 แต่ได้เกรดของวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่ 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
ให้เกดิความคดิรวบยอดผ่านการจดัทาํแผนธุรกจิ 
หมายเหตุ เป็นวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯที่ประสงค์จะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวิชาโทควรจะเรียนวิชา  
พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ 
 
พบ.321  การฝึกงานเพือ่สังคม1     3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  
BA321 Internship for Social Responsibilities 1 
 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะช้ันปีที ่3  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกจิ หรือบัญชีทีไ่ด้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการทํางานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบ
ของการมส่ีวนร่วมกับโครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือ
ชุมชน เพือ่พฒันา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 สําหรับการดําเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
กาํไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.322  การฝึกงานเพือ่สังคม2    3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  
BA322 Internship for Social Responsibilities 2 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา พบ.321  
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ได้ศึกษามา เพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการทํางานเป็นกลุ่ม ใน
รูปแบบของการมีส่วนร่วมกับโครงการที่ต่อเนื่องจากวิชาการฝึกงานเพื่อสังคม 1 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กร



 

ธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือชุมชนเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชน
อย่างยัง่ยนื  
 สําหรับการดําเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลทีชั่ดเจน โดยจะฝึกปฏิบัตงิานกบัองค์กรธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผล
กาํไร หรือชุมชนทีม่กีารตกลงความร่วมมอืจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.401   การบริหารเชิงกลยุทธ์       3  (3-0-6) 
BA 401   Strategic Management 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ฐานะช้ันปีที ่4 
 หลักการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย การกาํหนดวสัิยทศัน์  การกาํหนดพนัธกจิ  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก  การกาํหนดกลยุทธ์ทั้งในระดบัองค์การ ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที่ กระบวนการของการการนํากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิและกระบวนการตดิตามประเมนิผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมอืต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่ 4 
บรรษัทภิบาลในฐานะปัจจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับกิจการซ่ึงประกอบด้วยการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า บรรษัทภิ
บาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและการทํางานร่วมกันของปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งกลไกการทํางาน
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
กํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงิน 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 
การกําหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบด้วยการ
จัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง การส่งเสริมให้มีการออมและนําเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
การรู้จกัใช้เครดติอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ถึงพร้อม
ซ่ึงความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนบันเทิง การใช้เวลาว่างให้เกิดผล ตลอด
จนถึงการวางแผนการเงนิสําหรับอนาคตในยามเกษียณอายุ 
 
กง.282 การบริหารความมัง่คัง่       3  (3-0-6) 
FN 282 Wealth Management  
การประเมนิลูกค้า หลักการวางแผนภาษีส่วนบุคคลการลงทุนตามวงจรชีวิต การวัดอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของตราสาร
ทางการเงนิทฤษฎจีดัสรรเงนิลงทุน หลกัการจดักลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน การกาํหนดนโยบายลงทุน 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 นําเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ 
หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของการ ศึกษาในเชิงลกึของการนําโมเดลต่างๆ ทางการเงนิมาใช้ในการกาํหนดระดบัและการตดัสินใจในการ
บริหารสินทรัพย์หมุนเวยีน งบจ่ายลงทุน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) การ
กําหนดโครงสร้างทุนและส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม 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   ปัจจัยกําหนดอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ 
 
กง.313   การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
FN 313   International Financial Management  
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
ความรู้เบือ้งต้นในการบริหารการเงนิเพือ่การดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงินเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ กลไกของตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศ วธีิการบริหารความเส่ียงโดย
ใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ธนาคารโลก และบรรษัทการเงนิระหว่างประเทศ 
 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ        3  (3-0-6) 
FN 323   Credit Management 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
ความสําคญัและประเภทของสินเช่ือ การกาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของธุรกจิการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคใน
การวเิคราะห์และพจิารณาสินเช่ือ การกาํหนดวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีค่วรจะเป็น 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 การบริหารกําไรและต้นทุน 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
ประกนัการพจิารณารับประกนัและการจ่ายสินไหมทดแทนการนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเส่ียงภัยที่เกิดขึน้กับบุคคลและ
ธุรกจิการทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลการบริหารการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน 
 
กง.344 การประกนัภัยและสภาพแวดล้อม      3  (3-0-6) 
FN 344   Insurance Business and Legal Environment    
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินธุรกรรมของบริษัท
ประกนัภัย ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระบบการค้าและการเงนิของโลกทีม่ต่ีองานทางธุรกจิประกนัภัย การจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและควบคุมความเส่ียงภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรูปแบบขององค์การ 
การกาํหนดแผนงานและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้       3  (3-0-6) 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
ตราสารหนีแ้ละกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยและที่เป็นสากล  โครงสร้างของตราสารหนี ้การกําหนดราคา
พฤตกิรรมความเส่ียง การออกแบบตราสารหนี ้การวเิคราะห์ตราสารหนีท้ีม่ลีกัษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความ
เส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี ้
 
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน              3  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม. ในภาคฤดูร้อน) 
FN 391 Research and Internship Project 
วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาเอกการเงนิฐานะช้ันปีที ่3 และมพีืน้ความรู้ด้านการเงนิในสายวชิาชีพทีน่ักศึกษาจะไปฝึกงาน 
การพฒันาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทาํงานจริงเพือ่เตรียมตวัก้าวสู่การเป็น      ผู้ประกอบวชิาชีพทางด้านการเงินที่
มปีระสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและปฏิบัตงิานจริงกบัหน่วยงานทั้งเอกชนและรัฐในสายวชิาชีพ
การเงนิทีน่ักศึกษาสนใจ และภาควชิาเห็นชอบ (ฝึกงานรวมจาํนวนขั้นตํา่ 200 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 



 

กง.399   การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบัตกิารทางด้านการเงนิ1  (ฝึกงานขั้นตํา่ 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)        
FN 399 Practical Capability Development in Finance 
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาเอกการเงนิฐานะช้ันปีที ่3 
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติการทางด้านการเงิน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชาการเงินได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
เพิม่เตมิด้วยการเข้าฝึกงาน เพื่อพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัใินภาคฤดูร้อนกบัหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนทีส่นใจ เพือ่ให้
นักศึกษาได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการทํางาน และนํามาเปรียบเทียบกับหลักวิชาที่ได้ศึกษามา ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการทาํงานในอนาคต 
นักศึกษาทีต้่องการฝึกงานจะต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนและฝึกงานในช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม (ฝึกงานรวมจํานวนขั้นตํ่า 
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 กระบวนการควบคุมและประเมินผลสําเร็จของแผนด้วยวิธีการสมัยใหม่ เช่น 
Balanced Scorecard ประเดน็ด้านธรรมาภิบาลโดยใช้ตวัอย่างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็นการบรรยาย พร้อมทาํกรณีศึกษา 
 
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 แนะนําวิธี และเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงให้มี
ระดบัทีส่อดคล้องกบันโยบายความเส่ียง 
 
 
กง.421 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 421   Financial Statement and Reporting Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
เคร่ืองมือต่าง ๆ สําหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการประเมินความสําเร็จของกลยุทธองค์กร ซ่ึงวัดโดยความสามารถใน
การทํากําไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อคาดการณ์ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง
เป็นพืน้ฐานทีสํ่าคญัสําหรับการประเมนิมูลค่า และการวเิคราะห์สินเช่ือ 
 
 
 



 

กง.425 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ      3  (3-0-6) 
FN 425 Financial Viability Study   
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาวชิาเอกภาควชิาการเงนิฐานะช้ันปีที ่4 
เคร่ืองมอืและเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ะใช้เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเตบิโตทางการเงนิ หลกัและวธีิปฏิบัตใินการจัดทํา
แผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆ  ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ การขยายกิจการ การเปลี่ยนแทน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ความล่าช้าของโครงการ และการส้ินสุดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคดิของเงือ่นไขทีอ่าจจะเป็นไป
ได้จริง (Real Options) ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติทําโครงการจําลองที่มี
ลกัษณะเหมอืนจริงทุกประการเพือ่นําทฤษฎทีีเ่รียนมาประยุกต์ 
 
กง.428 การวาณิชธนกจิ        3  (3-0-6) 
FN 428 Investment Banking    
บังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุนจากการควบกิจการ การ
ครอบงํากิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การทํารายงาน 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
วเิคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิคการวเิคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณการประเมนิผลการดาํเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย์ 
 
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
การกาํหนดราคาตราสารเหล่านีก้ารออกแบบกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เกง็กาํไรหรือป้องกนัความเส่ียง 
 
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 การจัดทํางบจ่ายลงทุนระหว่างประเทศ 
การบริหารเงนิทุนหมุนเวยีน 
 



 

กง.471 แบบจาํลองสถิตเิพือ่การวจิยัทางการเงนิ     3  (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research     
วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาวชิาเอกการเงนิ ฐานะปี 4 และสอบได้วชิา พบ.204  
การประมาณค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางการเงินโดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ การประยุกต์วิธีเศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจําลอง
ทางการเงนิ โดยเน้นวธีิวเิคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา (Event Studies) โดยใช้ตวัอย่างเหตุการณ์ทางการเงนิในประเทศไทยประกอบ 
เพือ่ให้นักศึกษามแีนวทางในการทาํวจิยัทางการเงนิต่อไปได้ 
 
กง.491 สัมมนาทางการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 491   Seminar in Finance         
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่ เป็นปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือใช้กรณีศึกษาเป็น
เคร่ืองมอืให้นักศึกษาวเิคราะห์ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั  โดยมอีาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ช้ีนําให้ได้ข้อสรุปทีส่มเหตุสมผล และ
มคีวามถูกต้องในเชิงวชิาการ 
 
กง.494 วศิวกรรมการเงนิ        3  (3-0-6) 
FN 494 Financial Engineering       
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิตริวมกบัทฤษฎทีางการเงนิ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับแก้ปัญหาทาง
การเงินอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้ลงทุนและผู้ระดมเงินทุน  การศึกษาเป็นการเฉพาะในเร่ืองการระบุพฤติกรรมเชิงสุ่มของหลักทรัพย์ 
กลุ่มหลกัทรัพย์และกลุ่มอนุพนัธ์ การออกแบบหลกัทรัพย์ การกาํหนดราคาและการวดัความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในตลาดการเงนิโดย
ใช้สูตรการคาํนวณและโดยวธีิตวัเลข 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 เพือ่ตอบคาํถามอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การฝึกทกัษะการเขียนรายงานวจิยั 
 
วชิาเอกการตลาด 
 
กต.201 หลกัการตลาด        3  (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
                (สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หรือนักศึกษาทีม่คีวามประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิชย์ฯ เท่านั้น) 
               ความหมายและความสําคญัของการตลาด ในฐานะทีเ่ป็นหน้าทีห่ลกัทีสํ่าคญัอย่างหนึ่งทางธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดการตลาด
สมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่สําคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจทาง
การตลาด พฤตกิรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการบริหารการตลาดเบือ้งต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการ
ตลาด 



 

 
กต.202 หลกัพืน้ฐานการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
                (สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ) 
                แนวคดิ แนวปฏิบัติและระบบการตลาดสมัยใหม่ในการนําเสนอสินค้า/บริการ การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย 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 เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนือ้หาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซ่ึงเน้น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ทางสังคม 
และทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ซ่ึงมุ่งทําความเข้าใจลูกค้าจากมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมโดยการนําแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
เนือ้หาวชิาครอบคลุมแนวความคดิในการทาํความเข้าใจพฤตกิรรมต่างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
ตดัสินใจซื้อของลูกค้าองค์กรด้วย 
 
กต.312 การวางแผนการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 312 Marketing  Planning 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311  
 ทฤษฎ ีแนวคดิ กระบวนการ และเคร่ืองมอืในการบริหารการตลาดโดยมุ่งพัฒนา ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทําแผนการ
ตลาด เนือ้หาวชิาครอบคลุมการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อกจิกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมผู้บริโภค  การ
แข่งขันและปัจจัยอื่นๆ การกําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการ
ควบคุมการดาํเนินงานทางการตลาดภายใต้หลกัจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
กต.313 ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด     3  (3-0-6) 
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด และสอบได้วชิา กต.201 
 หลักการ และกระบวนการในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการส่ือสารเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพการตลาด  
โดยมุ่งเน้นการนําเสนอ  โน้มน้าว  และสร้างการยอมรับให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  บนพืน้ฐานของ
ความเข้าใจในหลกัการออกแบบกลยุทธ์การส่ือสาร ข้อความ ตลอดจนรูปแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมสําหรับแต่ละสถานการณ์ 
 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด      3  (3-0-6) 
MK 314   Qualitative Research in Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311   



 

 บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ 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   
 บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงครอบคลุม 
ขั้นตอน วธีิการและเคร่ืองมอืต่างๆ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตามแนวทางของการวจิยัเชิงปริมาณทีน่ิยมใช้ในการตลาด เช่น การสํารวจ 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 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในแต่ละช่วง
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  การกําหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดอืน่ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ผลติภัณฑ์และตราสินค้าการสร้างตราสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลทีม่ต่ีอการบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้าและการบริหารผลติภัณฑ์และตราสินค้าอย่างมจีริยธรรม 
 
กต.317 การบริหารราคา        3  (3-0-6) 
MK 317 Pricing Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (กต.201 หรือ กต.202) และ กง.201  
 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบันโยบายราคา กลยุทธ์การกาํหนดราคา การตดัสินใจเปลีย่นแปลงราคาของผลติภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
การใช้ราคาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด การกําหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่น การศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดทีม่ผีลกระทบต่อการทาํกาํไรของกจิการ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ
ทางด้านการตลาดเพือ่เพิม่ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกจิ 
 
กต.318 การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย      3  (3-0-6) 
MK 318 DistributionChannel Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202  
 บทบาทและข้อจํากัดของระบบการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย  และการบูรณาการช่องทางการจัดจําหน่ายกับกลยุทธ์
การตลาด การวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง และการออกแบบช่องทางการจดัจาํน่ายทีม่ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารเครือข่ายการจัดจําหน่าย การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับการตัดสินทางการตลาดในช่องทางหลายระดับเพื่อ



 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของช่องทางการจัดจําหน่าย รวมทั้งเน้นบทบาทสมาชิกในช่องทาง ทัศนคติ และความขัดแย้งใน
ช่องทาง การสร้างแรงจูงใจ และการประสานความสัมพนัธ์ ในการสร้างพนัธมติร การจดัการร้านค้า โดยเฉพาะการให้ความสนใจใน
การพฒันา ควบคุมและประเมนิผลในช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกจิ 
 
กต.319 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3  (3-0-6) 
MK319 Integrated Marketing Communications 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
 แนวคดิ หลกัการ และวธีิการของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนการส่ือสารการตลาด ที่เกี่ยวกับการบริหารสาร และการ
บริหารจุดสัมผสัแบรนด์ เพือ่ตอบโจทย์ทางการตลาด โดยมพีืน้ฐานจากความเข้าใจผู้บริโภคและและแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะการวาง
ตาํแหน่งทางการตลาดของแบรนด์  รวมถึงกลยุทธ์การใช้ส่ือ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกส่ือ กลยุทธ์ในการผสมผสานส่ือ การ
ทดสอบและการประเมนิผลส่ือ การกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารให้สอดคล้องกบักลยุทธ์การตลาดอืน่ๆ 
 
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกจิกรรม    3  (3-0-6) 
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
 แนวคิด หลักการ วิธีการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนและการ กําหนดกลยุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์ การกําหนดเป้าหมาย  การสร้างสรรค์เคร่ืองมือและเลือกส่ือที่ผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบักลยุทธ์การตลาดอืน่  การทดสอบและประเมนิผลการดาํเนินงาน 
 
กต.322 การบริหารการค้าปลกี       3  (3-0-6) 
MK 322 Retail  Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลักการบริหารการค้าปลีก  สถาบันการค้าปลีก  ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและ   การแข่งขัน  เพื่อกําหนดกลยุทธ์
การค้าปลกีทีม่ปีระสิทธิภาพ  การเลอืกทาํเลทีต่ั้งร้านค้าปลกี  การจดัองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การทําความเข้าใจเร่ือง
ห่วงโซ่อุปทานและระบบไอทเีพือ่การจดัการค้าปลกี  การวางแผนด้านการสินค้า  ระบบการจัดซื้อ  การกําหนดตรายี่ห้อร้านค้าปลีก  
การกาํหนดราคาขายปลกี  ตลอดจนการจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด  รวมทั้งการบริหารร้านค้า  การออกแบบร้านค้า  การจัดวาง
ผังร้านค้าเพื่อนําเสนอสินค้า  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 และนําข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณมาใช้วางแผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การสร้างทีมงานขายและ
การบริหารงานขายทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 
 



 

กต.331 การตลาดธุรกจิ        3  (3-0-6) 
MK 331 Business – to – Business Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลักการและแนวทางในการดําเนินธุรกิจการตลาดธุรกิจ ซ่ึงแตกต่างจากการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดซื้อสินค้า 
พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ  โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การพัฒนาและการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จาํหน่ายในการตลาดธุรกจิ 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 
 ความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการต่อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก       ความแตกต่างระหว่าง ‚สินค้า‛ 
และ ‚บริการ‛ ซ่ึงนําไปสู่ลักษณะเฉพาะ และปัญหาด้านการตลาดที่แตกต่างของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรม
บริการ เคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การวางแผนการตลาดในการให้การบริการ การ
ออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดสําหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ 
 
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ       3  (3-0-6) 
MK 333 International  Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 หลกัการ แนวคดิ และวธีิดาํเนินธุรกจิการตลาดระหว่างประเทศ   ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบธุรกจิและปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แนวความคดิด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน  กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ  การส่งออก  การนําเข้า  และการ
ลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ  ตลอดจนประเด็นปัญหา
การตลาดระหว่างประเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ  
 
กต.334 การตลาดการเกษตร       3  (3-0-6) 
MK 334 Agricultural Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 
 อุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาดสินค้าการเกษตร บทบาทความสําคัญของตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบ
ของตลาดกลาง ตลาดซื้อขายล่วงหน้า นโยบายของรัฐบาล การแข่งขัน เทคโนโลยีเพื่อสินค้าเกษตร รวมทั้งปัจจัยอื่นทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบธุรกิจการเกษตร การสร้างคุณค่าทางการตลาดและตราสินค้า การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองตลาดและการได้เปรียบเชิงการแข่งขันสําหรับสินค้าเกษตร การพฒันาศักยภาพธุรกจิเกษตรในตลาดโลก 
 
กต.335 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ         3  (3-0-6) 
MK 335   Health-Care Marketing Strategy 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 



 

ความสําคญัและบทบาทของอุตสาหกรรมบําบัดรักษาสุขภาพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษยชาติและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว โดยเน้นหลกัการพฒันากลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม    ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาดั้งเดิม  เทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์อืน่ทีจ่าํเป็นสําหรับบริหารธุรกจิบําบัดรักษาสุขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชนที่ก่อประโยชน์
อย่างแท้จริงในการทําให้ผู้บริโภคมีชีวิตยืนยาว  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 หรือกําลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
สําคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการทาํงานของนักศึกษา  
 
กต.342 การตลาดหัวข้อพเิศษ  2             1.5  (1.5-0-3) 
MK 342   Special Topics in Marketing 2 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี3 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
สําคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการทาํงานของนักศึกษา  
 
กต.343 การตลาดหัวข้อพเิศษ 3               1.5 (1.5 -0-3) 
MK343 Special Topics in Marketing 3  
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะปี3 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
สําคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการทาํงานของนักศึกษา  
 
กต.411 การวเิคราะห์และตดัสินใจทางการตลาด     3  (3-0-6) 
MK411 Marketing Analysis and Decision-Making 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.204 และ กต.311 
 ขอบเขต ลักษณะ ตลอดจนกระบวนการในการตัดสินใจที่สําคัญในการบริหารตลาด ภายใต้ภาวะการแข่งขัน และความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการนําแนวคิด และเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจาก แหล่งต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กรเพื่อนําเสนอรายงานในรูปแบบที่ตอบโจทย์การตัดสินใจ
ของผู้บริหารการตลาดได้อย่างเหมาะสมกบัขอบเขตความรับผดิชอบ และสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 
 
กต.412 กลยุทธ์การตลาด        3  (3-0-6) 
MK412 Marketing Strategy  
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด และสอบได้วชิา กต.312 
 กลยุทธ์ที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจ การวิเคราะห์การพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจจริง เพื่อ
สร้างทกัษะและประสบการณ์ในการพฒันากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  การศึกษากระบวนการในการกําหนด



 

กลยุทธ์การตลาด การดําเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กรณีศึกษาและเกมจําลองทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมอืในการประมวลความรู้และเทคนิคเพื่อกําหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักจริยธรรมทาง
วชิาชีพการตลาด 
 
กต.421 การตลาดหัวข้อพเิศษ 4       3  (3-0-6) 
MK421 Special Topics in Marketing 4  
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ 
 แนวคดิ วธีิการ หรือเคร่ืองมอืเฉพาะซ่ึงเป็นพฒันาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่
สําคญัในอนาคต เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความคดิ และการทาํงานของนักศึกษา  
 
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ        3  (3-0-6) 
MK422 Entrepreneurial Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา  กต.201 หรือ กต.202 
 ทฤษฎ ีแนวความคดิ และกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั 
ธุรกจิทีเ่กดิใหม่และทีม่อียู่แล้วซ่ึงมกีารดาํเนินธุรกจิอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีผ่นัผวนและมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว การอภิปราย
ววิฒันาการของการตลาดผู้ประกอบการซ่ึงเช่ือมแนวความคดิแบบการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเข้าด้วยกนั การอภิปรายและ
วเิคราะห์องค์ประกอบสําคญัของการตลาดแบบผู้ประกอบการ กระบวนการเชิงรุกในการระบุ ประเมิน และใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาด
เพื่อให้ได้มาซ่ึงลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยยังรักษาฐานลูกค้าเก่าที่ทํากําไรให้กับบริษัท การศึกษาใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาเรียนรู้วธีิการวางกลยุทธ์การตลาดแบบผู้ประกอบการโดยใช้วธีิการใหม่ๆในการจดัการความเส่ียง การจัดสรร
ทรัพยากร และการสร้างมูลค่าให้กบัธุรกจิ 
 
กต.423 การตลาดเพือ่ความยัง่ยนื       3  (3-0-6) 
MK 423 Sustainability Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.312 
 การบริหารการตลาดบนพืน้ฐานความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เร่ิมจากอภิปรายปัญหาและการเปลีย่นแปลงทางด้าน
สังคมและส่ิงแวดล้อมอนัเป็นผลกระทบจากการดาํเนินธุรกจิและการตลาดแบบดั้งเดิม การนําแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
เป็นพืน้ฐานและเป้าหมายสําคญัในการสร้างความรับผดิชอบของธุรกิจและการตลาดต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม แก่นของวิชานีอ้ยู่ที่
การพฒันากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้วยความรับผดิชอบเพือ่ลดผลกระทบพร้อมไปกบัสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆภายใต้ข้อจํากัดที่ต้องไม่ละเมิดต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและสังคม นอกจากนี้วิชานี้ยังให้
ความสําคญัอย่างเท่าเทยีมกนัต่อการพฒันาวธีิการในการสร้างการบริโภคอย่างยัง่ยนืซ่ึงรวมถึงการตลาดเพือ่ลดการบริโภค วิชานีจ้บ
ด้วยการแนะนําแนวทางการนําหลกัการตลาดไปประยุกต์ใช้กบังานขององค์กรทีม่ไิด้มเีป้าหมายมุ่งหวงัผลกาํไรและวสิาหกจิสังคม 
 
กต.499 การศึกษาอสิระทางการตลาด      3  (0-0-9) 
MK 499 Independent Study in Marketing 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 วชิาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 การวิจัยปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการตลาดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภายใต้ การควบคุมดูแล และให้คําแนะนําของ
อาจารย์ทีป่รึกษาวชิา  



 

 
วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
 บทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอร์เน็ต ต่อองค์กร องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศที่แบ่งตามการบริหารและการตัดสินใจ การ
ได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศ รวมถึงประเดน็ด้านจริยธรรม ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  
 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development  
 เคร่ืองมือหรือเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ชํานาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์อย่างง่าย หรือเพิ่มขยาย
แอปพลิเคช่ันที่มีอยู่ได้ ภาษาที่ใช้สําหรับการสร้างหน้าเว็บ ระบบจัดการเนื้อหา ซอฟต์แวร์กระดาษทําการ ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล หรือเคร่ืองมอื และเทคนิคอืน่ๆ โดยแอปพลเิคช่ันทีพ่ฒันาจะเน้นไปทีแ่อปพลเิคช่ันทางธุรกจิเป็นหลกั 
 
รส.311 แนวคดิการสร้างโปรแกรม       3 (3-0-6) 
IS 311   Programming Concepts   
 ขั้นตอนในการเขียนข้อความส่ัง เคร่ืองมอืการออกแบบทีใ่ช้ในการพฒันาแนวทางแก้ปัญหา เช่น ผงังาน และแผนภาพกิจกรรม 
เป็นต้น แนวคดิการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  ชนิดข้อมูล และโครงสร้างการควบคุม ขั้นตอนวธีิพืน้ฐาน และไวยากรณ์ของภาษา การ
ฝึกปฏิบัตกิารเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์  
 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคดิและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลระบบการจดัการฐานข้อมูลโมเดลและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลภาษาสําหรับ
นิยามและจดัดาํเนินการฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลการสํารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกันความบูรณภาพ
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและจริยธรรมการใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลแบบกระจายและการใช้SQL ในการสร้างการ
เรียกใช้และปรับปรุงฐานข้อมูล 
 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 315   Information System Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 ภาพรวมและสภาพแวดล้อมของการทํางานเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้กับองค์กรธุรกิจ   องค์ความรู้  
ทักษะ  และจรรยาบรรณที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ  เช่น วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิง
ระบบ   และการวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการทํางานทางธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้ งขั้นตอน  กิจกรรมที่ ต้องทําใน
กระบวนการพฒันาระบบและผลลพัธ์ทีไ่ด้ในแต่ละขั้นตอน   แนวคดิระเบียบวธีิ และเทคนิคหลกัๆ สําหรับการพัฒนาระบบซ่ึงเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ  ตลอดจนเคร่ืองมือต่างๆ สําหรับการพัฒนาระบบ เช่น  Computer Aided Software Engineering 



 

(CASE) เป็นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎแีละฝึกปฏิบัตใิห้นักศึกษาสามารถใช้แนวคดิ ระเบียบวธีิ เทคนิค และเคร่ืองมอืต่างๆ เหล่านั้น
ในการวเิคราะห์ระบบเพือ่จดัทาํแผนงานโครงการและข้อกาํหนดความต้องการระบบได้ 
 
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS 316 User Interface Design 
 แนวคิดและโมเดลต่างๆที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในการโต้ตอบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบตวัประสานกบัผู้ใช้ (User interface) ทีเ่สริมประสิทธิภาพการทาํงานของผู้ใช้ระบบงานคอมพวิเตอร์ และศึกษารูปแบบการ
โต้ตอบ (Interactive Styles) ประเภทต่างๆ ที่ออกแบบระบบงานสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยในแต่ละรูปแบบของการ
โต้ตอบจะศึกษาถึงเทคนิคแนวทางประเด็นและข้อควรพิจารณาต่างๆ ในการออกแบบเพื่อให้ได้ตัวประสานกับผู้ใช้ที่ดี นอกจากนี้
นักศึกษาจะได้ฝึกสร้างต้นแบบ (Prototype) ตวัประสานกบัผู้ใช้ของระบบงานจริง รวมทั้งได้ฝึกทดสอบและประเมนิตวัประสานกบั
ผู้ใช้โดยใช้มาตรวดัต่างๆ 
 
รส.321 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ก)     3 (3-0-6) 
IS 321   Application Development Tools (A) 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.311 
 แนวคดิและทกัษะทีจ่าํเป็นในการเขียนแอปพลิเคช่ันซอฟต์แวร์โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ผูกขาดความเป็น
เจ้าของ (Non-proprietary development tools) ร่วมกบัเรียนรู้ด้วยตัวอย่างโปรแกรม โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 
เพือ่การเข้าถึงและจดัการข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 
รส.322 เคร่ืองมอืสําหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (ข)     3 (3-0-6) 
IS 322   Application Development Tools (B) 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.311 
 คุณสมบัติและความสามารถของเคร่ืองมือทางซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สําหรับการสร้าง
ระบบงาน โดยจะมุ่ งเน้นการฝึกปฏิบัตินําความสามารถต่างๆของเคร่ืองมือ เช่น การสร้างโปรแกรม ด้วยภาพ (Visual 
Programming) การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผู้ใช้ การหาข้อผดิพลาดของ การสร้างรหัสคําส่ังพืน้ฐานโดยอัตโนมัติ และการ
จัดการ Components เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโปรแกรมเป็นต้นมาใช้ในการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจที่สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลและจดัการข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 
รส.323 การสร้างโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์      3 (3-0-6) 
IS 323  Object-Oriented Programming  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส. 311 
 พฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิโดยใช้ระเบียบวธีิเชิงวตัถุวชิานีค้รอบคลุมแนวคิดหลักในการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้แก่ 
การห่อหุ้ม การรับทอดและภาวะหพุสัณฐาน และหลักการออกแบบเชิงวัตถุโดยนําสัญกรณ์ยูเอ็มแอลมาใช้ประกอบการออกแบบ
โปรแกรม 
 
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร     3 (3-0-6) 
IS 351 Applications of ERP in Organizations 



 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) รวมถึงการเช่ือมโยงระบบให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการติดตั้ง ERP วิธีการติดตั้งระบบเบือ้งต้น ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ERP รวมทั้งหน้าที่งานหลักของ
ระบบทีส่ามารถปรับใช้กบังานของหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการศึกษากระบวนการทาํงานหลกัของธุรกจิ  
 
รส.352 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
IS 352 Electronic Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 ความสําคญัและคุณค่าของธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ พืน้ฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   และการรักษาความปลอดภัย ระบบการชําระเงิน ตลาดอิเล็กทรอนิกส์   การบริการอิเล็กทรอนิกส์  
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกรณีศึกษาด้านธุรกิจ
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
รส.353 เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์สําหรับธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS 353 Computer Network Technology for Business 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคิดพืน้ฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารที่ใช้กับงานทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงเทคโนโลยีและการใช้งาน
เครือข่ายประเภทต่างๆ ทั้งเครือข่ายใช้สายและเครือข่ายไร้สาย ตัวแบบเครือข่าย โพรโทคอลที่นิยมใช้ในการส่ือสาร การใช้งานทั้ง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านเครือข่ายกับระบบงานประยุกต์ต่างๆ เช่นอีเมลและเว็บ เป็นต้น ความเช่ือถือได้และสมรรถนะของ
เครือข่าย คุณภาพของบริการจากเครือข่าย ความมัน่คงของเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายให้เหมาะสมกบัการใช้งานทางธุรกจิ การ
จดัการเครือข่ายให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรม และสายอาชีพงานทางเครือข่าย  
 
รส.356 การจดัการระบบสารสนเทศสําหรับวสิาหกจิ     3 (3-0-6) 
IS 356 Enterprise Information Systems Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคิดระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Information Systems) โดยเร่ิมตั้งแต่ประเภทและรูปแบบต่างๆ ของระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ การนําระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การวางแผนระบบสารสนเทศ การ
ประเมินมูลค่าของระบบสารสนเทศ (Information System Economics) การควบคุมระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพและทํางานได้
สอดคล้องกบัเป้าหมายของการนํามาใช้รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินทางด้านระบบสารสนเทศ 
 
รส.357 การพาณิชย์เคลือ่นที ่       3 (3-0-6) 
IS 357 Mobile Commerce 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.352 
 ทาํความรู้จกัการพาณิชย์ซ่ึงใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เคลือ่นทีเ่ป็นเคร่ืองมอืในการทาํธุรกจิ เนือ้หาครอบคลุมการประยุกต์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นใหม่  ผู้ให้บริการส่ือสารไร้สาย ผู้มีบทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์เคลื่อนที่  และวงจรชีวิตของการพาณิชย์
เคลือ่นที ่ความต้องการเทคโนโลยแีละกรอบงานหลายช้ัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยด้ีานต่าง ๆ เช่น บริการทางการเงิน ธุรกิจบันเทิง 



 

การจัดการบริการเชิงป้องกัน การบริการเชิงตําแหน่งแหล่งที่  การจัดการบริการการพาณิชย์เคลื่อนที่ และรูปแบบทางธุรกิจต่าง ๆ  
ประเดน็ใหม่ เกีย่วกบัการพาณิชย์เคลือ่นที่ 
 
รส.358 เทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการบริหารงานในองค์กร    3 (3-0-6) 
IS 358 Emerging Technologies for Management 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3  
 การนําเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาประยุกต์กบัแนวคดิทางการบริหารเพื่อพัฒนาระบบงาน ซ่ึงก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจ 
เสริมสร้างการเพิม่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร หรือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของ
องค์กร การแสวงหาโอกาสใหม่ๆขององค์กร ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ทางด้านเทคนิค และประเด็นทางด้านจริยธรรม โดยเรียนรู้
จากกรณีศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ นักศึกษาจะได้ไปศึกษาดูงาน  และได้ฝึกทักษะการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม่  
 
รส.411 การพฒันาระบบงานบนอนิเทอร์เนต็     3 (3-0-6) 
IS 411 Internet Application Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.311 และ รส.314 
 วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานบนเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีโพรโทคอล 
มาตรฐาน  เคร่ืองมือ  และภาษาโปรแกรมต่างๆ ทั้งในฝ่ังไคลเอ็นต์ และ เซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้สําหรับพัฒนาระบบงานบนเว็บ การเก็บ
สถานะโดยใช้กลไก เช่น คุกกี ้และ เซสช่ัน เป็นต้น การใช้ส่ือประสมกับเว็บ  การสร้างเว็บแบบโต้ตอบ การเช่ือมเว็บกับฐานข้อมูล
และระบบประยุกต์อืน่ รวมทั้งจุดอ่อนของระบบงานบนเว็บ ที่เส่ียงต่อการเป็นเป้าโจมตีให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะในส่วนของ
การเขียนโปรแกรมของระบบงานบนเวบ็ และแนวทางเบือ้งต้นในการสร้างความมัน่คงปลอดภัย ให้กับระบบงานบนเวบ็ 
 
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 415 Information System Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (1) รส.311  (2) รส.314และ (3) รส.315 
 ภาพรวมของขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อออกแบบ  สร้าง และนําระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดผล  ในแต่ละ
ระเบียบวธีิหลกัๆ ซ่ึงเป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปในวชิาชีพ    
แนวคิด  และเทคนิคต่างๆ สําหรับการออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้   ตัวประสานกับระบบสารสนเทศอื่น   ฐานข้อมูล   
สถาปัตยกรรมระบบ   ระบบเครือข่ายที่รองรับการทํางานของระบบ   โปรแกรม    ความมั่นคงปลอดภัยแล ะความถูกต้องในการ
ทาํงานของระบบ    รวมทั้งการทดสอบการทาํงานของระบบ   ตลอดจนการจัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และ
การจดัทาํเอกสารประกอบระบบ  การฝึกปฏิบัตใิห้สามารถประยุกต์ใช้แนวคดิและเทคนิคเหล่านี ้ ร่วมกับเคร่ืองมือต่างๆ เช่น CASE 
และ IDE เป็นต้น เพื่อสร้างตัวแบบระบบที่ออกแบบ รวมทั้งจัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และสร้าง
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของระบบให้เป็นไปตามข้อกาํหนดคุณลกัษณะทางเทคนิคฯทีไ่ด้จดัทาํ 
 
รส.416 การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลือ่นทีสํ่าหรับธุรกจิ   3 (3-0-6) 
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.353 



 

 แนวคดิพืน้ฐานสําหรับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางธุรกิจในทุกวันนี ้หัวข้อที่
ศึกษารวมถึง ความรู้พืน้ฐานของเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลือ่นที ่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พืน้ฐานสําหรับเครือข่ายเหล่านี ้การ
ส่ือสัญญาณ แบบไร้สาย การควบคุมการเข้าถึงส่ือ (MAC) การกําหนดเส้นทางเดิน (routing) โพรโทคอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่ (mobile network) ประเภทและลักษณะงานประยุกต์ที่เกิดจากเทคโนโลยีเครือข่าย
เหล่านี ้ความมัน่คงของเครือข่าย การวางแผนและการดาํเนินงานของเครือข่ายเหล่านี ้เช่น WLAN WPAN และ ระบบ geo-location 
รวมถึงการใช้งานเครือข่ายเหล่านี ้โดยคาํนึงถึงจริยธรรม ตลอดจนศึกษาถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และงานประยุกต์ของผลิตภัณฑ์
หรือบริการทีอ่าศัยเทคโนโลยเีหล่านี ้เช่น เทคโนโลย ีspread-spectrum radio อนิฟราเรด cellular และดาวเทยีม 
 
รส 417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา      3 (3-0-6) 
IS 417 Intelligent Information Systems  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
 ประเภทและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ในธุรกรรมต่างๆ ศึกษาแนวคดิ  กระบวนการวิธีการ  เทคนิคของระบบผู้เช่ียวชาญ  
(Expert systems) และ นิวรอนเนทเวอร์ค (Neural network) รวมทั้งการพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญจากเปลือกของระบบผู้เช่ียวชาญ 
(Expert System Shell)  
 
รส.418 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและปัญญาธุรกจิ     3 (3-0-6) 
IS 418 Decision Support and Business Intelligence System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 แนวคดิกระบวนการ วธีิการ เทคนิค และตวัแบบสําหรับการตัดสินใจในทุกระดับองค์กร ศึกษาคุณลักษณะและการทํางานของ
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับบริหาร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการตัดสินใจ 
รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร 
 
รส.419 การจดัการข้อมูลบนเวบ็       3 (3-0-6) 
IS 419   Web Data Management  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส. 314 
 แนวคดิในการสร้างตวัแบบข้อมูลและการค้นคนื การจัดการเนือ้หาบนเว็บ การบูรณาการเว็บกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี
และการจดัการการบริการข้อมูลทางเวบ็ การสร้างตวัแบบและการสอบถามข้อมูลแบบ เอ็กซ์เอมแอล การทําดัชนีและเทคนิคในการ
จดัการข้อมูลเวบ็  เทคโนโลยกีารค้นหา ตวัแบบการค้นคนืชนิดต่าง ๆ และตวัอย่างการใช้งาน 
 
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 451 Information System Security and Control 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 ความเส่ียง ที่อาจเกิดขึน้กับระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ การปฏิบัติงาน ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และ
โปรแกรม เป็นต้น การควบคุมทีอ่งค์กรซ่ึงตดิตั้งระบบสารสนเทศนั้นควรจดัทาํรวมทั้งมาตรฐาน กฏหมายและจริยธรรมทีเ่กีย่วข้อง  
 
รส.456 การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์      3 (3-0-6) 
IS 456 Software Quality Assurance 



 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา (1) รส.311  (2) รส.314 และ (3) รส.315 
 การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ภาพรวมของการทดสอบโปรแกรม การออกแบบกรณี
ทดสอบ การทดสอบโมดูล การทดสอบคาํส่ังระดบัสูง การตรวจจับ การทดสอบอินเตอร์เน็ตแอปพลิเคช่ัน ภาพรวมของการจัดการ
คุณภาพ การตรวจสอบการพัฒนาการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์สําหรับโครงการขนาดเล็ก การ
ประเมนิต้นทุนเกีย่วกบัคุณภาพ มาตรฐานและมาตรวดัเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 
 
รส.457 การจดัการฐานข้อมูลขั้นสูง      3 (3-0-6) 
IS 457   Advanced Database Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.314  
 บทบาทของการออกแบบฐานข้อมูล แนวทางและขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง การดนีอร์มอล
ไลซ์  สถาปัตยกรรมของระบบจดัการฐานข้อมูล  อาทเิช่น Oracle เพือ่การบริหารฐานข้อมูลในด้านระบบความปลอดภัย การกู้และ
สํารองข้อมูล การปรับระบบให้มปีระสิทธิภาพ (Tuning) รวมถึงประเดน็การจดัการฐานข้อมูลทีเ่ป็นทีส่นใจ 
 
รส.458 การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 458   Project Management for Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.356 
 ภาพรวมของการจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การเร่ิมต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมินโครงการ การกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดจนการตั้งงบประมาณ การจัดการความเส่ียงของโครงการ การ
ตดิตามความก้าวหน้า และการควบคุมโครงการการจดัการกบัความเปลี่ยนแปลง การต่อต้าน ความขัดแย้ง และการพัฒนาโครงการ 
และการประเมนิผล ฯลฯ 
 
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.451 
 วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ากิจการที่ติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบควบคุมอย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาจะเน้นการใช้เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ และ
รายงานการตรวจสอบซ่ึงแตกต่างไปจากการตรวจสอบอืน่ๆ ในการศึกษาจะเน้นให้นักศึกษาทราบวธีิการตรวจสอบต่างๆ 
 
รส.467 การจดัการธุรกจิออนไลน์       3 (3-0-6) 
IS 467   Online Business Management 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา รส.322 และ รส.411 
 แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ทําให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสําเร็จ การวางแผนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์  การ
สร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การติดตามและวัดผลแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การปรับเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเสิร์ชเอ็นจิน้ การ
ทาํวจิยักระแสนิยมบนโลกออนไลน์ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัตเิทคนิคต่างๆ และรู้จกัวเิคราะห์ เพือ่นําไปสู่การให้คําแนะนําที่เหมาะสม
สําหรับธุรกจิออนไลน์ทั้งในประเดน็ด้านการตลาด การเงนิ และการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งผ่านการปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
 
 



 

รส.491 โครงการพเิศษด้านระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 491 Senior Project in Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 
 นักศึกษา 1-3 คนประมวลองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้ศึกษามาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ  ทั้งการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์   การวเิคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล   และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ได้จากการศึกษา
วชิาแกน  รวมทั้งความรู้เฉพาะด้านทีศึ่กษาในวชิาเอกเลอืกต่างๆ  เพือ่จดัทาํโครงงานสร้างระบบสารสนเทศประเภทใดประเภทหนึ่ง
ที่นําไปใช้กับการทํางานจริงได้    โดยลักษณะของโครงงานอาจเป็น   การสร้างระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือการคัดเลือก
และนําซอฟต์แวร์สําเร็จรูปปรับใช้ให้เกดิผลกบังานจริงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
 
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ   3     (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงในภาคฤดูร้อน) 
IS 492 Field Study in Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4  
 ฝึกปฏิบัตงิานจริงกบัหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ในด้านใดด้านหนึ่งทีเ่กีย่วกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เช่น  ด้านการ
จัดการฐานข้อมูล    ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ   การจัดหาระบบสารสนเทศสําเร็จรูปเพื่อปรับใช้ให้เกิดผลกับงานจริงของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง    และด้านการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ  เป็นต้น  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจใน
ทฤษฏีและหลักการทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมากยิ่งขึ้น   จนสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเหล่านั้นเพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถฝึกทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานจริงเมื่อจบการศึกษา เช่น  ทักษะในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น  ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของหน่วยงาน   ทักษะในการแสดงความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น   โดยจะมี
การจัดทํารายงานและประเมินผลการฝึกงานส่งเป็นระยะๆ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาร่วมกับตัวแทนของ
หน่วยงานทีน่ักศึกษาเลอืกไปฝึกปฏิบัตงิาน 
 
วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.201   หลกัการบริหาร        3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
 แนวคดิทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน การจัดองค์การ การเป็น
ผู้นํา และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหาและคดัเลอืก การฝึกอบรมและพฒันา การประเมนิการปฏิบัตงิาน การให้ประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศใน
การทาํงาน  
 
ทม.311 พฤตกิรรมองค์การ        3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  



 

 แนวคดิพฤตกิรรมองค์การระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัองค์การ วฒันธรรมองค์การ อาํนาจ การเมอืง  และการหาข้อยุติ
ความขัดแย้ง  ความเป็นผู้นํา  การตดิต่อส่ือสาร การเปลีย่นแปลงและการพฒันาองค์การ 
 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคดิการบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารผลการ
ปฏิบัตงิาน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิาน/ผลงาน  
 
ทม.313 การวางแผนและการคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์     3  (3-0-6) 
HR 313   Human Resource Planning and Selection 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคดิการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
การปฏิบัตใินการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์การคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์  
 
ทม.314 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์                        3  (3-0-6) 
HR314 Human Resource Development  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การออกแบบโครงการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และการประเมนิผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน       3  (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดบทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบการบริหารค่าตอบแทน  การวิเคราะห์งาน  การประเมินค่างาน การสํารวจค่าตอบแทน 
การจดัทาํโครงสร้างเงนิเดอืน การกาํหนดค่าจ้างจูงใจ การบริหารสวสัดกิาร กฎหมายเกีย่วกบัค่าตอบแทน  
 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์                  3  (3-0-6) 
HR 316 Employee Relations    
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการพนักงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การร่วมเจรจาต่อรอง การระงับข้อขัดแย้งใน
องค์การ การไกล่เกลีย่การระงบัข้อพพิาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน  
 
ทม.321 การเป็นผู้นํา         3  (3-0-6) 
HR321   Leadership 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.311  



 

 แนวคดิการเป็นผู้นํา การสร้างอิทธิพลของผู้นํา คุณลักษณะของผู้นํา พฤติกรรมของผู้นํา ผู้นําตามสถานการณ์ และจริยธรรม
ของผู้นํา 
 
ทม.322 การส่ือสารทางการบริหาร       3  (3-0-6) 
HR 322   Managerial Communication  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคดิการส่ือสารทางการบริหารกระบวนการการตดิต่อส่ือสารการตดิต่อส่ือสารระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ  
 
ทม.323   การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง         3  (3-0-6) 
HR 323   Conflict Management and Negotiation 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.311  
 แนวคิดการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
 
ทม.324   การพฒันาองค์กรและการบริหารการเปลีย่นแปลง           3  (3-0-6) 
HR 324   Organization Development and Change Management  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคดิการพฒันาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์การ กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เทคนิคการลดความต้านทานการเปลีย่นแปลง 
 
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3  (3-0-6) 
HR 325   Human Resource Information System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211 และ รส.201 
 แนวคดิระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร์ 
 
ทม.326   การวดัประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ    3  (3-0-6) 
HR 326   Corporate Human  Resource Performance Measurement 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ  
เคร่ืองมอืสมยัใหม่สําหรับการวดัและประเมนิผลงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
 
ทม.327   การฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3   (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
 และองค์การ  
HR 327 Internship in Human Resource and Organization Management  
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากสาขาวชิาฯ  



 

 พัฒนาความความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การประยุกต์หลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การผ่านประสบการณ์การทาํงานจริง 
 
ทม.411   การวจิยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3  (3-0-6) 
HR 411   Research Methods in Human Resource Management 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา ทม.211 และ  พบ.204  
 แนวคิดการทํางานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงานวิจัย เคร่ืองมือการทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ข้อมูลงานวจิยั กระบวนการเขียนงานวจิยัตามหลกัวชิาการ  
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    3  (3-0-6) 
HO 412   Seminar in Strategic Human Resource Management 
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกหรือวิชาโทสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์กับผลงานของ
องค์กร กรณีศึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน
การพนักงานสัมพนัธ์ 
 
ทม.421   การให้คาํปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมมุษย์และองค์การ   3  (3-0-6) 
HR 421 Human Resource and Organization Development Consulting 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะปี 4  วชิาเอกสาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคดิการให้คาํปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กระบวนการการให้คําปรึกษา ทักษะในการวิเคราะห์และ
นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
ทม.499 การศึกษาอสิระทางบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ    3  (0-0-9) 
HR 499   Independent Study in Human Resource and Organization Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.211 และผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากสาขาวชิาฯ  
 หัวข้อทีน่่าสนใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การการออกแบบการศึกษาหัวข้อนั้นๆ การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลด้วย
เคร่ืองมอืเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวชิาการ 
 
กผ.211   ปรัชญาการเป็นผู้ประกอบการ       3  (3-0-6) 
ER 211 Entrepreneurial Philosophy 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การ
วเิคราะห์และประเมนิโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบเกณฑ์สําหรับการวางแผน การจัดทําแผนธุรกิจ และ
การพฒันาธุรกจิ 
 
 



 

กผ.312   การสร้างต้นแบบธุรกจิ        3  (3-0-6) 
ER 312  Business Modeling 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา ทม.201  
 การออกแบบต้นแบบทางธุรกิจการระบุโอกาสและพัฒนาธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ การดําเนินงานทางธุรกิจ และการ
ประเมนิต้นแบบทางธุรกจิ 
 
กผ.313   การพฒันาความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม    3  (3-0-6) 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา กผ.211  
 แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะต่างๆ ของการเป็น
ผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลย ีกลไกการพฒันานวตักรรม ความรู้ทางธุรกจิ การจดสิทธิบัตรการสร้างเครือข่าย
นวตักรรม 
 
กผ.314 การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่       3  (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.313  
 แนวคดิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวิเคราะห์ตลาดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผน
และประเมนิการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 
 
กผ.321 ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ                               3  (3-0-6) 
ER 321 Entrepreneurial Skills 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.211 
 แนวคิดการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นํา การบริหารความเส่ียง การตัดสินใจเชิงบริหาร ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และจริยธรรทางธุรกจิ 
 
กผ.322   การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร      3  (3-0-6) 
ER 322   Intrapreneurship 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.211 
 แนวทางการสร้างและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในองค์การที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ การบริหารทรัพยากรเชิงองค์การ
การเมอืงภายในองค์กร ระบบการบริหารทีซั่บซ้อน เทคนิคการนําเสนอแบบ ‚รวบรัดอย่างมอือาชีพ‛ 
 
กผ.323   การเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม      3  (3-0-6) 
ER 323   Social Entrepreneurship 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป้าหมายการทําธุรกิจเพื่อสังคม แรงจูงใจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม โอกาสและ
อุปสรรคในการเป็นผู้ประกอบการเพือ่สังคม 
 



 

กผ.324   การบริหารธุรกจิครอบครัว      3  (3-0-6) 
ER 324   Family Business Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคดิการบริหารธุรกจิครอบครัว รูปแบบการก่อตั้ง พฒันา/ขยายกจิการ การสืบทอดธุรกจิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น การ
จดัตั้งบริษัทโฮลดิง้ การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บรรษัทภิบาล ความเป็นมืออาชีพในการบริหาร รวมทั้งกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถเพื่อเอาชนะข้อจํากัดด้านทรัพยากรบริหาร แนวคิดและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ
ครอบครัว  
 
กผ.325   การบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต                          3  (3-0-6) 
ER325   Managing the Growing Business 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา ทม.201 
 แนวคดิการบริหารธุรกจิทีก่าํลงัเตบิโต หน้าทีก่ารบริหารบริษัทที่กําลังเจริญเติบโตกลยุทธ์การขยายธุรกิจ การตัดสินใจเชิงการ
เป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้นําองค์กรทีก่าํลงัเจริญเตบิโต  
 
กผ.326   การบริหารธุรกจิบริการ       3  (3-0-6) 
ER 326   Managing the Service Business    
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201   
 แนวคดิการบริหารธุรกจิบริการพฤตกิรรมการบริโภคสําหรับธุรกจิบริการ กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า การบริหาร
ประสิทธิภาพและคุณภาพในงานบริการ กลยุทธ์การตลาดในธุรกจิบริการ  
 
กผ.327   การบริหารเทคโนโลย ี       3  (3-0-6) 
ER 327   Technology Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201   
 แนวคิดการบริหารเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการบริหารเทคโนโลยีและการผลิต ทักษะสําหรับการบริหารเทคโนโลยีทั้งใน
โรงงานหรือสายการผลิต และในธุรกิจบริการ การบริหารคุณภาพ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ระบบซัพพลายเออร์ การคิดค้นและ
วจิยั/พฒันาผลติภัณฑ์ และนวตักรรมการผลติ โดยเฉพาะเร่ืองสถาปัตยกรรมธุรกจิ/ผลติภัณฑ์ 
 
กผ.328   การบริหารธุรกจิเทคโนโลย ี                       3  (3-0-6) 
ER 328   Managing the High Technology Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการบริหารธุรกิจเทคโนโลยี  แนวทางปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยี  การประเมินโอกาสด้าน
เทคโนโลย ีการตดัสินใจ การสร้างทมีงานกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด กลยุทธ์การผลติกลยุทธ์การเงนิ  
 
กผ.329   การฝึกงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ER 329   Internship in Entrepreneurship 
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการและมีพืน้ความรู้ในสายวิชาชีพที่นักศึกษาจะไปฝึกงานโดยผ่านการ
พจิารณาอนุมตัจิากสาขาวชิาฯ   



 

 พัฒนาความความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การประยุกต์หลักการการเป็นผู้ประกอบการผ่าน
ประสบการณ์การทาํงานจริง 
 
กผ.411   การบริหารองค์กรนวตักรรม                                                   3  (3-0-6) 
ER 411   Managing Innovative Organizations  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.313 
 แนวคิดการบริหารองค์กรนวัตกรรม บทบาทของผู้ประกอบการและผู้บริหารในองค์กรนวัตกรรม การสร้างองค์การแบบ
ยดืหยุ่น การออกแบบองค์การที่เน้นการทํางานแบบโครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําการบริหารงานเป็นทีม ความ
หลากหลายของทมี 
 
กผ.412   การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกจิ    3  (3-0-6) 
ER 412   Feasibility Analysis and Business Planning 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะปี 4 วชิาเอกสาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 กระบวนการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่การประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่กลยุทธ์การเร่ิม
ธุรกิจใหม่ ความเส่ียงของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์การการออกแบบการทําธุรกิจ และมาตรการการควบคุมทาง
ธุรกจิ 
 
กผ.421   การบริหารธุรกจิในเอเชีย       3  (3-0-6) 
ER 421   Managing Business in Asia 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.421  
 วิวัฒนาการการบริหารธุรกิจในเอเชีย การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่ตาม แนวคิดบรรษัทภิบาลในเอเชียการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการในเอเชียโครงสร้างในการดาํเนินธุรกจิในเอเชีย 
 
กผ.499 การศึกษาอสิระทางการเป็นผู้ประกอบการ     3  (0-0-9) 
ER 499   Independent Study in Entrepreneurship 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กผ.211 และผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากสาขาวชิาฯ  
 หัวข้อที่น่าสนใจทางการเป็นผู้ประกอบการการออกแบบการศึกษาหัวข้อนั้นๆ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือเชิง
ปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวชิาการ 
 
วชิาเอกบริหารการปฏิบัตกิาร 
 
บป.201  หลกัการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM201  Principles of Operations Management  
 บทบาทและหน้าที่ของการผลิตต่อสังคม   แนวคิดและวิธีการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การวางผังสถาน



 

ประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทํางานและระบบงาน การบริหารคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกําหนดการผลิต และการ
บริหารโครงการ  
 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา พบ.203  
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้เคร่ืองมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษาจะ
เกีย่วข้องกบัโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ นักศึกษาจะมีโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหาผ่านกรณีศึกษา
ทางธุรกจิ  
 
บป.312  การออกแบบงานและระบบข้อมูล      3 (3-0-6) 
OM 312   Information and Work System Design 
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา บป.201 และ รส.201  
 การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเรียกใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องบนฐานเดียวกันผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาการส่งผ่านงานและข้อมูล ความแตกต่างระหว่างการวเิคราะห์จดัระบบงานโดยองิความถนัดของผู้ทํางานเปรียบเทียบกับการ
อิงกระบวนการของงาน ความหมายของระบบ และองค์ประกอบของระบบ ความต้องการและการวิเคราะห์ออกแบบ ระบบงาน
คู่ขนานกบัระบบข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า พืน้ฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งใน
ด้านศักยภาพการใช้งานเพื่อประมวลผลและการส่ือสาร การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบ และการจัดฐานข้อมูล การส่งผ่านและ
แลกเปลีย่นข้อมูลตลอดจนการจดัทาํคุณลกัษณะความต้องการของระบบ หลกัการของระบบข้อมูลที่ใช้ในการวางบริหารทรัพยากร
ทั้งองค์กร (ERP) 
 
บป.313 การวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ     3 (3-0-6) 
OM  313  Process Analysis and Improvement 
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา บป.201    
 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง แนวคิด และเทคนิควิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบและ
ปรับปรุงระบบงาน ความเข้าใจเกีย่วกบัผลติภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงาน ความสูญเปล่าสูญเสีย การแก้ปัญหา
เพือ่ปรับปรุงกระบวนการในระบบงาน การใช้ตวับ่งช้ีเพือ่วดัคุณค่างาน และเทคนิคในการวเิคราะห์กระบวนการ การศึกษาจะใช้การ
บรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการจัดทําโครงการปรับปรุงงานในเร่ืองที่
นักศึกษาสนใจ  
 
บป.314  การบริหารคุณภาพ        3 (3-0-6) 
OM 314   Quality Management  
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา พบ.204 และ บป.313     
 พฒันาการของระบบการบริหารคุณภาพ แนวคดิการควบคุมกระบวนการด้วยวธีิการทางสถิต ิการจดัการคุณภาพเชิงบูรณาการ 
เช่น การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO9000Six Sigma และเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาตเิพือ่



 

การดําเนินการที่เป็นเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพสําหรับกระบวนการธุรกิจที่สําคัญการศึกษาจะใช้การบรรยาย 
กรณีศึกษา การแลกเปลีย่นความคดิเห็น ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการจดัทาํโครงการพฒันาองค์กรด้านกจิกรรมนักศึกษา  
 
บป.315  การบริหารกจิการบริการ       3 (3-0-6) 
OM 315   Service Operations Management 
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา บป.201   
 การวางแผนและการควบคุมกิจการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ลักษณะเฉพาะของ ‚บริการ‛ โดยละเอียด การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับกิจการบริการ การออกแบบกระบวนการให้บริการ การบริหารดําเนินการกิจการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายกจิการบริการ ความรับผดิชอบต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ให้บริการ การศึกษาเน้นการประยุกต์ใช้
กบักจิการบริการประเภทต่างๆ เช่น กจิการร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกจิส่ือสาร การขนส่ง  
 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 316   Business Forecasting  
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา พบ.204    
 การวเิคราะห์ข้อมูลในอดตีและปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่การพยากรณ์อนาคต  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
สถิตทิางธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ ความสําคญัของการพยากรณ์ต่อกจิกรรมทางธุรกจิต่างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิดของ
การพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ การเลือกตัวแบบพยากรณ์ และการวัดความเหมาะสมของตัวแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับช่วย
พยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ เช่น Naïve Methods, Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression 
Methods, Time Series Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลพัธ์การพยากรณ์เข้าด้วยกนัเพือ่ให้ได้ผล
ลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ดสําหรับการนําไปใช้จริง  
 
บป.321  การบริหารสินค้าคงคลงั       3 (3-0-6) 
OM 321 Inventory Management 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บป.201 
 การใช้เทคนิควิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสม วิธีการที่ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังแบบเดิมจนถึงเทคนิคใหม่ๆ ซ่ึง
รวมถึงเทคนิคทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น แนวคดิเร่ือง Theory of constraints และการบริหารโซ่อุปทาน การศึกษาจะใช้การบรรยาย 
บทความ กรณีศึกษา การแลกเปลีย่นความคดิเห็น และศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง  
 
บป.324  กระบวนการผลติและการบริหารเทคโนโลย ี     3 (3-0-6) 
OM 324   Manufacturing Process and Technology Management 
 กระบวนการผลิตสินค้า และบริการ ของอุตสาหกรรมสําคัญในประเทศไทย แนวคิดในการบริหารเทคโนโลยี และการ
สร้างสรรค์นวตักรรมทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ในองค์กรต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ ศึกษาดูงาน
ในสถานการณ์จริง และการแลกเปลีย่นความคดิเห็น  
 
บป.411  การวางแผนและควบคุมการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6) 
OM 411   Operations Planning and Control 



 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.203 และ บป.201 
 การบริหารการปฏิบัตกิาร และการให้บริการในเชิงลกึทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุม  การวิเคราะห์การดําเนินงาน
ในขอบข่ายของห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการและปริมาณการผลติ การวางแผนส่ังซื้อ การวางแผนส่ังผลิต การควบคุม
สินค้าคงคลงั การวางแผนกาํลงัการผลติ ตลอดจนการวางแผนการผลติให้สัมพนัธ์กบัระบบการผลิต การผลิตสินค้าและบริการแบบ
ลนี และการบริหารโซ่อุปทาน จริยธรรมในการบริหารการปฏิบัตกิาร  
 
บป.412  การประมาณต้นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์    3 (3-0-6) 
OM 412   Strategic Cost Estimating and Pricing   
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บป.201 และบช.202  
 การใช้ข้อมูลต้นทุนสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม และการเลือกกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิต การตลาด 
การแข่งขัน การกาํหนดราคาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บทบาทและความจําเป็นการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อกลยุทธ์
การบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการจัดการ ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นของการประมาณต้นทุน การจัดองค์กรและ
เจ้าหน้าทีป่ระมาณ เคร่ืองมอืสําคญัของการประมาณต้นทุน กระบวนการการประมาณต้นทุน การคดิต้นทุนสินค้าและต้นทุนบริการ 
การคิดต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร: เคร่ืองมือวางแผนและการควบคุมธุรกิจ การปันส่วนต้นทุนและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 
บทบาทต้นทุนกับการพัฒนาแผนธุรกิจ บทบาทต้นทุนกับการตั้งราคา และกลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้าและบริการจากข้อมูล
ต้นทุน  
 
บป.414  การบริหารโครงการ       3 (3-0-6) 
OM 414   Project Management 
 วชิาบังคบัก่อน:นักศึกษาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะปีที ่4 หรือ อาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ  
 เหตุผลและความจาํเป็นในการบริหารโครงการ วงจรชีวติของโครงการ การวางแผนและควบคุมโครงการในเชิงเทคนิค เวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาทั้งในระดับการใช้ทรัพยากร กิจกรรม สัมฤทธ์ิผล และผลกระทบ การบริหารองค์กรโครงการและ
ความสัมพนัธ์กบัองค์กรแม่ การคดัเลอืกบุคคล การกาํกบัและประสานงาน ตลอดจนประเดน็พเิศษต่างๆ  
 
บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัตกิาร   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
OM 419  Internship in Operations Management  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บป.313  
 การฝึกทักษะเพื่อปรับใช้ความรู้เชิงวิชาการ และปรับตัวเข้ากับสภาพการทํางานในวิชาชีพที่สนใจ สมัครงานในตําแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อย 200 ช่ัวโมง ระหว่างการฝึกงานนี้ นักศึกษาจะได้รับ
คาํแนะนําจากคณาจารย์ในสาขาเป็นรายบุคคล เพือ่จดัทาํรายงานซ่ึงเทยีบเท่าสาระนิพนธ์ในปีสุดท้าย และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สอบหลงัการฝึกงานเสร็จส้ินนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวชิานี ้ไม่สามารถลงทะเบียนในรายวชิาอืน่ๆ ได้ในภาคการศึกษาเดยีวกนั  
 
บป.421 การจาํลองทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
OM 421   Business Simulation 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.203 และ พบ.204  



 

 การแก้ปัญหาทางธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยการจําลองสถานการณ์ หลักการจําลอง
สถานการณ์ในการแก้ปัญหาทางธุรกจิ ขั้นตอนการจาํลองสถานการณ์ วธีิมอนติคาโล การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการจาํลองและการนําไปใช้งาน 
 
บป.424  การวดัผลการปฏิบัตงิานองค์กร      3 (3-0-6) 
OM 424   Organizational Performance Measurement  
 วชิาบังคบัก่อน:สอบได้วชิา บป.201  
 การจดัทาํระบบการวดัผลการปฏิบัตงิานองค์กรเพือ่สะท้อนผลการปฏิบัตงิานทีผ่่านมาเมือ่เทยีบกบัแผน บทบาทของระบบการ
วดัผลในการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ สําหรับองค์กรทีมุ่่งหวงัและไม่มุ่งหวงัผลกาํไร วธีิการสร้างและนําระบบการวดัผลนีไ้ปใช้ในทาง
ปฏิบัติ การออกแบบระบบการวัดผลขององค์กรแนวคิดเร่ืองตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักหรือ Key Performance Indicators 
(KPIs) ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามคีวามเข้าใจและสามารถนําหลกัการทีไ่ด้ไปช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้ 
 
บป.425  การบริหารการปฏิบัตงิานอย่างยัง่ยนื      3 (3-0-6) 
OM 425   Sustainable Operations Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
 บทบาทของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมในระบบการจัดการรวมภายในองค์กร ที่มีต่อการบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตโดยรวม แนวคิดของการพัฒนาและการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน 
ความสําคัญของระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดต้นทุนการผลิตโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก แนวทางของเทคโนโลยีสะอาดได้แก่ การลด
ของเสียที่แหล่งกําเนิด การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่ ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. ISO14001 และการวิเคราะห์
ผลกระทบของผลติภัณฑ์และบริการต่อส่ิงแวดล้อมตลอดช่ัวอายุการใช้/ดาํเนินงาน 
 
บป.435  การให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิขนาดย่อม      3 (3-0-6) 
OM 435  Small Business Consulting 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4  
 ลกัษณะและพัฒนาการของธุรกิจขนาดย่อมของไทย ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจขนาดย่อมประเภทต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจขนาดย่อมเหล่านั้น การเรียนการสอนมุ่งเน้นการวิเคราะห์และปฏิบัติจริงจาก
กรณีศึกษาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย เพือ่สร้างบุคลากรทีส่ามารถเป็นผู้วนิิจฉัยและผู้ให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิขนาดย่อม 
 
บป.444  การบริหารการปฏิบัตกิารทางการกฬีา     3 (3-0-6) 
OM 444   Sport Operations Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บป.201 
 แนวโน้มและหัวข้อสําคญัทีจ่ะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการกีฬาซ่ึงรวมถึงองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ระบบการควบคุมการดําเนินงานทางด้านการกีฬา ระบบการ
ประเมนิผลของการจดัการทางด้านการกฬีา การจดัการทางด้านบุคลากรทางด้านการกฬีา และการจัดการทางด้านการปฏิบัติการใน



 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา การศึกษาจะใช้การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทําโครงการประจําวิชาใน
อุตสาหกรรมการกฬีาทีส่นใจ 
 
บป.445 การบริหารโรงแรม        3 (3-0-6) 
OM 445  Hotel Management 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปีที ่4  
 แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวในบริบทโลก นโยบายการท่องเที่ยวในหลากหลายประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การ
ท่องเทีย่วของอาเซียน และนโยบายการจดัการการท่องเที่ยวในประเทศไทย การวางแผนในการปรับตัวของโรงแรมในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงแรมทีไ่ม่มเีครือข่ายหลกัในต่างประเทศ การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการการจัดการเพื่อให้แข่งขันได้ และ
อยู่รอดอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของโรงแรม การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงแรม การบริหารจัดการโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมโรงแรม การบริหารผลตอบแทน การควบคุมต้นทุนของโรงแรม แนวโน้มการจัดการโรงแรมสีเขียว และธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงแรม  
 
บป.446  การบริหารการท่องเทีย่ว       3 (3-0-6) 
OM 446   Tourism Management 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปีที ่4  
 บริบทของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับมหภาค และจุลภาค แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวในบริบทโลก 
นโยบายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ และการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการการ
จัดการตามองค์ประกอบที่ครบถ้วนของการท่องเที่ยวอันได้แก่ การจัดการอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว การจัดการอุปทานทางการ
ท่องเทีย่ว การขนส่งนักท่องเทีย่ว การจัดการที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ความสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว วิถีทางการดําเนินกิจการ
ประเภทต่างๆทีเ่กีย่วข้องอย่างยัง่ยนื 
 
บป.454  การบริหารการปฏิบัตกิารในกจิการบริการสุขภาพ    3 (3-0-6) 
OM 454   Healthcare Operations Management  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บป.201       
 ลักษณะเฉพาะของกิจการ ‚บริการสุขภาพ‛ สภาพการแข่งขันของกิจการบริการสุขภาพในประเทศไทยกลยุทธ์การบริหาร
จดัการของกจิการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนวิธีการและการวิเคราะห์ตัดสินใจในการวางแผนก่อตั้งกิจการบริการสุขภาพ
การจดัโครงสร้างการบริหารการจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์การบริหารและปรับปรุงกระบวนการบริการสุขภาพโดยใช้องค์ความรู้
ด้านการบริหารการปฏิบัติการ อาทิ การจัดตารางการบริการ การเคลื่อนที่ ของผู้ป่วยและการรอคอย การบริหารคุณภาพในการ
บริการสุขภาพ การบริหารแบบลีนในบริการสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการจัดการส่วนสนับสนุนทางการแพทย์การจัดการด้าน
เวชภัณฑ์การจดัการส่วนบริการอืน่เช่นบริการห้องพกัคนไข้บริการอาหารการวเิคราะห์และการบริหารระบบสารสนเทศของกิจการ
ความรับผดิชอบต่อสังคมและจริยธรรมของธุรกจิบริการสุขภาพ การศึกษาจะใช้การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
จดัทาํโครงการประจาํวชิาในกจิการบริการสุขภาพทีส่นใจ 
 
บป.496  สัมมนาการบริหารการปฏิบัตกิาร      3 (3-0-6) 
OM 496   Seminar in Operations Management  



 

 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 เอกบริหารการปฏิบัตกิาร หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ 
 ทบทวนพืน้ฐานด้านการบริหารการปฏิบัติการ เช่น ผลิตภาพ กลยุทธ์ธุรกิจและการปฏิบัติการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบใหม่ ปัญหาทางด้านการบริหารการ ปฏิบัติการ วิทยาการสมัยใหม่ในการบริหารการ
ปฏิบัติการ วิธีการศึกษาใช้การบรรยาย การมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาบทความ และเอกสารวิชาการทางด้านการบริหารการ
ปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน ประกอบกับการศึกษานอกสถานที่ งานวิจัย และ
กรณีศึกษา 
 
บป.497  วธีิการวจิยัในการบริหารการปฏิบัตกิาร     3 (3-0-6)  
OM 497   Research method in operations management  
 วชิาบังคบัก่อน:  สอบได้วชิา พบ.204   
 ระเบียบวธีิวจิยัทางด้านการบริหารการปฏิบัตกิาร การพฒันาทกัษะในการวางแผนการวจิยั และการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
ระบุประเดน็ปัญหาการวจิยั การทบทวนงานวจิยัในอดตี การออกแบบวธีิการวจิยั วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล และ
การแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล ทักษะการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนําผลการวิจัยไปใช้ใน
การนําเสนอคาํแนะนําทีเ่หมาะสม  
 
บป.499  การศึกษาอสิระทางบริหารการปฏิบัตกิาร     3  (0-0-9) 
OM 499   Independent Study in Operations Management 
 วชิาบังคบัก่อน : พบ.204 และนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 วชิานีส่้งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ในหัวข้อทีน่่าสนใจด้านบริหารการปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการจากแหล่งต่างๆ
นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผลจากการอ่านการศึกษาข้อมูลจริง ความมีส่วนร่วมในการวิพากษ์
แสดงความคดิเห็น รวมทั้งการคดิวเิคราะห์เพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้คาํแนะนําจากอาจารย์  
 
วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
IB 311   Global Environment of International Business 
 สภาพแวดล้อมที่สําคัญของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
รูปแบบต่าง ๆสภาพแวดล้อมทางสังคม วฒันธรรม การเมอืง ผลกระทบของสภาพแวดล้อม ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ววิฒันาการทีสํ่าคญัของธุรกจิระหว่างประเทศ ววิฒันาการของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาท
และผลกระทบจากการลงทุนของบริษัทข้ามชาต ิ
 
ธร.312   ระเบียบวธีิวจิยั        3  (3-0-6) 
IB 312    Research Methodology 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา พบ.204    
 บทบาทและความสําคญัของการวจิยัต่อการศึกษาธุรกจิการออกแบบการวจิยั กรรมวธีิในการวจิยั เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  การ
ใช้ผลของการวจิยัต่อธุรกจิ จริยธรรมของวชิาชีพ 
 



 

ธร.321 การดาํเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
IB 321   International Trade Operations  
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่3 
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการ การนําเข้า ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ 
ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ  มาตรการและนโยบายต่างๆ ทีก่าํหนดโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ ข้อปฏิบัตสิากลในทาง
การค้าระหว่างประเทศ 
 
ธร.323 การพฒันาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน   3 (3-0-6) 
 ระหว่างประเทศของธุรกจิ  
IB 323   Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
 ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ทีท่าํให้เกดิการเปลีย่นแปลงของธุรกจิและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ  การเกดิขึน้และลกัษณะของ
การแบ่งและจดัสรรเครือข่ายทางการผลติทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลกโดยเฉพาะบทบาทของบริษัทจากประเทศกาํลงัพฒันาใน
เศรษฐกจิโลก การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างทางธุรกจิและอุตสาหกรรมของโลกทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัตกิาร 
 
ธร.324 การพฒันาธุรกจิและการสะสมทุนในประเทศไทย    3 (3-0-6) 
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand  
 วิวัฒนาการและการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย  ผู้เล่นที่สําคัญ นวัตกรรมทางการบริหารของธุรกิจไทย กลไกการเข้าสู่
ความเป็นสากลของบริษัทไทย บทบาทของธุรกจิไทยในภูมภิาค 
 
ธร.332 การบริหารธุรกจิข้ามวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
IB 332   Cross - cultural Management 
 ระบบคุณค่าทางสังคมและทีม่า อทิธิพลของวฒันธรรมในการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น การ
จัดองค์กร ภาวะผู้นําและหลักการบริหาร การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคู่สนทนาที่มาจากต่างวัฒนธรรม การเจรจาต่อรอง 
การบริหารบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม การบริหารพนักงานโพ้นทะเลมารยาททางธุรกจิ 
 
ธร.421   การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
IB 421   International Business Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  
 วิธีการบริหารและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดําเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผลประโยชน์  โอกาสในการลงทุนต่างประเทศ  การพฒันานโยบายและกลยุทธ์การบริหารของธุรกจิระหว่างประเทศหรือบริษัทข้าม
ชาตทิีส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ 
 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาต ิ     3  (3-0-6) 
IB 422   Comparative Business Systems  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.311 



 

 เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่นระบบธุรกิจในเอเชีย ระบบธุรกิจในยุโรป ระบบ
ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบธุรกิจและการดําเนินธุรกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทาง
ประวตัศิาสตร์ และปัจจยั  ปัจจยัทางสังคม สาเหตุของความแตกต่างของระบบธุรกจิในโลก 
 
ธร.423   สัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ       3  (3-0-6) 
IB 423   Seminar in International Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.311 และ นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิระหว่างประเทศ   ประเดน็ปัญหาทางด้านธุรกจิระหว่างประเทศ 
 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก      3  (3-0-6) 
IB 424   Perspectives on Global Business  
 สภาพแวดล้อมของการดาํเนินธุรกจิในตลาดต่างประเทศทีม่คีวามสําคญัต่อประเทศไทย ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง ระบบ
การเงนิ วฒันธรรมและข้อปฏิบัตใินการดาํเนินธุรกจิ ข้อตกลงทางการค้า  และการจดัการด้านแรงงาน 
 
ธร.431   การจดัการภาษีระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
IB 431   International Taxation Management 
 แนวคิดทางการจัดการภาษีอากรระหว่างประเทศสําหรับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยและบริษัทไทยในต่างประเทศ ปัญหา
และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัข้อตกลงด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี ระบบภาษีศุลกากร ข้อตกลงภาษีซ้อน การตั้ง
ราคาโอนเพือ่การจดัการต้นทุนและภาษีระบบบัญชีและภาษีอากรของบริษัทข้ามชาตไิทยและเทศ 
 
 
ธร.433    ประเดน็ทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ     3  (3-0-6) 
IB 433  Ethical Issues in Business 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การตัดสินใจของผู้บริหาร ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากแก่การตัดสินใจ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมในองค์กร  บทบาทของธุรกจิในสังคม ผลกระทบของการดาํเนินธุรกจิ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 
ธร.498   การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานธุรกจิระหว่างประเทศ  3  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงในภาคฤดูร้อน) 
IB 498 Field Work Practicum in International Business 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่3 
 สังเกต ศึกษา วเิคราะห์ปัญหาการปฏิบัตงิานจริงขององค์การและงานทางด้านธุรกจิระหว่างประเทศ 
 
ธร.499   การศึกษาอสิระทางธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (0-0-9) 
IB 499    Independent Studyin International Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.312 
 ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ  อย่างลกึซึ้ง 
 
 



 

ลจ.212   การจดัการโลจสิตกิส์เบือ้งต้น      3  (3-0-6) 
LO 212   Introduction to Logistics Management 
 คํานิยามแนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมหลัก ของระบบโลจิสติกส์เช่น การจัดซ้ือการ
บริหารคลงัสินค้า การจดัการสินค้าคงคลงัการกระจายสินค้า การจดัการการขนส่ง และกจิกรรมโลจสิตกิส์อื่นๆ 
 
ลจ.341   การจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
LO 341   International Logistics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212 
 โครงสร้างของธุรกจิ ประเภทของบริการสําหรับผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า การรวมตู้คอนเทนเนอร์ ความแตกต่างระหว่างเอกสาร
สําหรับการจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คุณลักษณะของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ทีส่่งผลกระทบต่อการจดัการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ 
 
ลจ.342   การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจดัการโลจสิตกิส์    3  (3-0-6) 
LO 342   Quantitative Tools for Logistics Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212  และ พบ.203  
 แบบจําลอง แนวคิด วิธีการหาผลลัพธ์ในการออกแบบ ควบคุม ปฏิบัติการและการจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณทั้งอัลกอริทึมและฮิวริสติกส์ วิธีวิเคราะห์ระบบโครงข่ายและการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย  ในการ
วางแผนกระบวนการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั การจดัการโลจสิตกิส์และการขนส่ง การจดัสรรอุปสงค์ การออกแบบโครงข่ายเพือ่กระจาย
สินค้า การบริหารการจดัส่ง การวางเส้นทางและการจัดการตารางเวลา การวิเคราะห์หาตําแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม การควบคุมสินค้า
คงคลงั การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบโลจสิตกิส์ 
 
 
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจสิตกิส์และการบริหารโซ่อุปทาน    3  (3-0-6) 
LO 441   Seminar in Logisticsand Supply Chain Management 
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์และการขนส่ง (เอกLogistics) ฐานะช้ันปีที ่4 
 บูรณาการความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานภายใต้บริบทของหัวข้อวิจัยที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน พัฒนา
ทกัษะทางด้านการคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานโดยใช้มุมมองแบบองค์รวม 
 
ลจ.442   การบริหารโซ่อุปทาน       3  (3-0-6) 
LO 442   Supply Chain Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212 และนักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4  
 ความแตกต่างระหว่างการจัดระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน โซ่อุปทานและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า กรอบ
แนวคดิในการการลดต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นทุนในการบริหารคลงัสินค้ารวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโซ่
อุปทานผ่านการเปลีย่นแปลงของอุปสงค์ของลูกค้าและการจดัการกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
เหมาะสม 
 
 



 

ลจ.443   การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน      3 (3-0-6) 
LO 443   Supply Chain Modeling 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212  
 ตัวแบบจําลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ
พฒันาตวัแบบจาํลอง การวเิคราะห์ผลการจาํลองสถานการณ์       การตคีวามและการสรุปผลการวเิคราะห์ 
 
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานโลจสิตกิส์                            3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
LO 498 Field Work Practicum in International Logistics 
  วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศฯ  ฐานะช้ันปีที ่3  
  ฝึกงาน สังเกตศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาการปฏิบัตงิานจริงขององค์การและงานทางด้านการ 
บริหารการด้านโลจสิตกิส์ 
 
ลจ.499 การศึกษาอสิระทางโลจสิตกิส์      3  (0-0-9) 
LO 499   Independent  Study  in International Logistics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.312  
 ศึกษาทางด้านโลจสิตกิส์โดยละเอยีดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้บรรยาย 
 
ขร.211   การขนส่งระหว่างประเทศเบือ้งต้น      3  (3-0-6) 
IT 211   Introduction to International Transport 
 ประวัติการเดินเรือโครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล  บทบาทของผู้ประกอบกิจการ 
ตัวแทนขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ บทบาทของรัฐต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทางทะเล กลไกขั้นพืน้ฐานและ
โครงสร้างองค์กรของบริษัทเรือ หลักและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเรือ การจัดทําเอกสารข้อตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ พิธี
การศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจดัระวางสินค้า ท่าเรือ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการขนถ่ายสินค้าตลอดจน การขนส่งหลายรูปแบบ 
 
ขร.361   การประกนัภัยทางทะเล       3  (3-0-6) 
IT 361   Marine Insurance   
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
 วิธีการปฏิบัติ กฎเกณฑ์โดยทั่ว ๆ ไป ของกฎหมายการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลฉบับใหม่ของ Lloyds, 
Institute Clause สําหรับตวัสินค้าและตวัเรือ กฎเกณฑ์เพิม่เตมิทีเ่กิดขึน้มาในระยะหลังเงื่อนไขการคุ้มครอง ตลอดจนการประเมิน
และการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญา 
 
ขร.371   การบริหารการเงนิของการพาณิชยนาวี     3  (3-0-6) 
IT 371   Shipping Finance Management  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211 และ กง.201 
 เป้าหมายของการบริหารการเงนิของธุรกจิพาณิชยนาวี เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน การประเมินโครงการลงทุนตัวเลข
ทางการเงนิระบบบัญชีของบริษัทเดนิเรือพาณิชย์ การจดัทาํงบประมาณ การวางแผน การควบคุม การบริหารเงนิทุน และการลงทุน 
  



 

ขร.372   เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาว ี    3  (3-0-6) 
IT 372   Maritime Economics and Policy 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา(1) ขร.211 และ (2) ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213ไม่ตํา่กว่า C 
 ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายสภาพธุรกจิพาณิชยนาว ี พฤตกิรรมการกาํหนดอตัราค่าระวาง ทฤษฎีอุปสงค์ทฤษฎีอุปทาน 
และราคาของเรือ ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และอุปทานของเรือ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการคาดการณ์ตลาด วิเคราะห์ต้นทุน
โครงสร้างตลาดของเรือจร เรือประจาํเส้นทาง สถาบันและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดการขนส่งทางทะเล เช่น ชมรมเรือกฎ
ข้อบังคบัของกลุ่มประเทศต่างๆ ววิฒันาการการรวมกลุ่มธุรกิจของบริษัทขนส่งทางทะเล เศรษฐศาสตร์มหภาค วิเคราะห์ถึงความ
ต้องการเข้าร่วมในธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของธุรกิจนี้ต่อบัญชี
ดุลการชําระเงนิของประเทศ การวเิคราะห์ทางการเงนิ (Financial Analysis) ตลอดจน Cost-Benefit Analysis ในกรณีอุตสาหกรรม
พาณิชยนาว ี
 
ขร.373   เทคโนโลยใีนการพาณิชยนาว ี      3  (3-0-6) 
IT 373   Shipping Technology 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211               
 แนวคดิของการเดนิเรือ ตลอดจนเทคนิคการเดนิเรือ เทคนิคใหม่ๆ ในการต่อเรือ การออกแบบเรือ เพือ่ลดค่าใช้จ่ายความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาอุตสาหกรรมการต่อเรือและธุรกจิการเดนิเรือ 
 
ขร.374   ธุรกจิการขนส่งสินค้าทางอากาศ      3  (3-0-6) 
IT 374   Air Cargo Business 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211 
 บทบาทการขนส่งสินค้าทางอากาศในการค้าระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการขนส่งในอนาคต วงจรในการขนส่งสินค้าตั้งแต่ผู้ส่งออก ตัวแทนขนส่งสินค้า คลังสินค้าและสายการบิน 
ประเภทของเคร่ืองบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ลักษณะของสินค้าที่นิยมขนส่งทางอากาศ วิธีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น 
สินค้าอนัตราย สินค้าเน่าเสียง่าย และสัตว์ทีม่ชีีวติ การคดิค่าระวางสินค้าตามหลักของ IATA เอกสารที่ใช้ในการขนส่ง และกลยุทธ์
ทางการตลาดสําหรับธุรกจิขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 
ขร.375   การบริหารการเช่าเหมาเรือ      3  (3-0-6) 
IT 375   Ship Chartering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
 ลักษณะของตลาดการเช่าเหมาเรือ เส้นทางการเดินเรือของเรือจร ปัจจัยที่กําหนดค่าระวางในตลาด เช่าเหมาเรือ ชนิด และ
สัญญาของการเช่าเหมาเรือ เทคนิคและขั้นตอนในการเจรจาเช่าเหมาเรือ การประเมนิค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือจร การคาํนวณเวลาทีใ่ช้
ในการขนถ่ายสินค้าตามสัญญาเช่าเหมาเรือ และตลาดซ้ือขายค่าระวางล่วงหน้า 
 
ขร.461   การบริหารการพาณิชยนาว ี      3  (3-0-6) 
IT 461   Shipping Business Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211 และนักศึกษาฐานะปี 4นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 



 

 โครงสร้างและการบริหารงานในด้านต่างๆ ของบริษัทเรือ การกาํหนดเส้นทางการเดนิเรือ การจัดหาเรือ การบริหารกองเรือการ
กาํหนดค่าระวางเรือ การควบคุมและการปฏิบัตกิาร ตู้สินค้า และกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเรือ 
 
ขร.462   สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
IT 462   Seminar in International Transport Management 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศฯ นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ ฐานะ
ช้ันปีที ่4 
 วิธีการค้นคว้าปัญหาของการบริหาร การตัดสินและกลยุทธ์ของบริษัทที่ให้บริการทางด้านการขนส่ง วิเคราะห์ศักยภาพของ
ระบบการขนส่งในประเทศไทยและภูมภิาค 
 
ขร.463   การบริหารท่าเรือและคลงัสินค้า      3  (3-0-6) 
IT 463   Port and Warehouse Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
 การบริหารท่าเรือในระดับรัฐบาล เช่น นโยบายท่าเรือแห่งชาติ ระดับการปฏิบัติการการวางแผนและออกแบบท่าเรือและ
คลงัสินค้า การปฏิบัตกิารของท่าเรือและคลังสินค้า โดยเน้นการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อท่าเรือแ ละ
คลงัสินค้า การบริหารการเงนิและการตั้งราคาของการบริการท่าเรือและคลงัสินค้า การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 
 
ขร.471   การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ   3  (3-0-6) 
IT 471   Shipping Transport Business Environment Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้วชิา ขร.211 และ ศ.381 หรือ ขร.372  
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนสถาบันและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการตลาดการขนส่ง เช่น ชมรมเรือ กฎข้อบังคับของกลุ่มประเทศต่างๆ เนือ้หาวิชายังครอบคลุมเร่ือง
การวเิคราะห์ถึงความต้องการเข้าร่วมในธุรกจิพาณิชยนาวขีองประเทศกาํลงัพัฒนา ผลกระทบของธุรกิจนีต่้อบัญชีดุลการชําระเงิน
ของประเทศ  
 
ขร.472   การวเิคราะห์การขนส่งทางอากาศ      3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ขร.374  
 สภาพแวดล้อมในธุรกิจขนส่งทางอากาศ  กฎระเบียบ อนุสัญญาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง การกําหนดสิทธิการบิน บทบาทของรัฐใน
ธุรกจิขนส่งทางอากาศ แนวโน้มในการเปิดเสรีการให้บริการขนส่งทางอากาศ ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย สภาพการบริหาร
การจัดการภายในองค์กรของสายการบิน โครงสร้างต้นทุน การกําหนดราคา การบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Yield 
Management) การกาํหนดเส้นทางการบิน การวเิคราะห์กลยุทธ์การเข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ  
 
ขร.473 ประเดน็สําคญัด้านการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
 โลจสิตกิส์และการขนส่ง 
IT 473   Current Issues in International Business Logistics and Transportation 



 

 ประเดน็สําคญัทางธุกจิทีต้่องอภิปรายอย่างกว้างขวาง ประเด็นที่ทันสมัยในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ
การขนส่ง 
 
ขร.498   การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานขนส่งระหว่างประเทศ   3  (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ช่ัวโมงในภาคฤดูร้อน) 
IT 498   Field Work Practicum in International Transport 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศฯ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ  
ฐานะช้ันปีที ่3 
 เป็นการฝึกงานให้นักศึกษาสามารถสังเกต ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานจริงขององค์การและงานทางด้านการ
บริหารการขนส่งระหว่างประเทศ 
 
ขร.499   การศึกษาอสิระทางขนส่งระหว่างประเทศ     3  (0-0-9) 
IT 499   IndependentStudy in International  Transport 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธร.312 
 ศึกษาทางด้านการขนส่งโดยละเอียดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้บรรยาย 
 
วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.211 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
RB 211   Introduction to Real Estate Business 
 หลักการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น วิเคราะห์โครงงาน การตลาดนายหน้าการบริหารการประเมินราคา ภาษี กฎหมาย 
การลงทุน และการเงนิการตดัสินใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การตรวจสอบที่ดินเอกสารสิทธ์ิและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.212 การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation  
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ลักษณะของ
อสังหาริมทรัพย์ที่นํามาเป็นหลักประกันและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกันราคา รวมถึงศึกษาการดูลักษณะที่ดินโฉนด 
อาคารสถานทีร่วมทั้งกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นํามาประเมนิมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
ธอ.311 ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร    3 (3-0-6) 
RB 311   Introduction to Building Construction Technology 
 เทคโนโลย ีวธีิการก่อสร้าง วธีิการอ่านแบบพิมพ์เขียว วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง  ส่วนประกอบของอาคารในส่วน
งานของโครงสร้าง  ส่วนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในอาคารโดยเฉพาะระบบนํ้าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้า
เสียระบบลฟิท์ ระบบแอร์ ระบบป้องกันไฟไหม้ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอาคารรวมทั้งระบบส่ือสารอื่น ๆและการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างของอาคาร 



 

 
ธอ.312 กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 312   Real Estate Development Regulation 
 กฎและระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรือมผีลกระทบต่อการพฒันาธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการควบคุมการก่อสร้างอาคารการควบคุม 
และจาํกดัเขตห้ามการก่อสร้างอาคารบางประเภท กฎหมายเกีย่วกบัผงัเมอืง 
 
ธอ.313   การเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance and Investment 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
 ลักษณะ วิธีการ กฎระเบียบ กระบวนการผลกระทบและวิเคราะห์ความเส่ียงตลาดการเงินและการลงทุน แหล่งเงินทุน
หลักเกณฑ์พิจารณาให้สินเช่ือของสถาบันการเงินปัญหาและอุปสรรคทางการเงินในการทําโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์
เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการลงทุนตลอดจนปัจจยัและผลกระทบด้านการเงนิและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.314   การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies 
 วชิาบังคบัก่อน : เรียนวชิาในกลุ่มวชิาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 วชิา 
 ความเป็นไปได้ในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบความเป็นไปได้ในด้านต่าง 
ๆและปัจจัยที่จะต้องนํามาพิจารณาการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานเกณฑ์การตัดสินใจการคาดคะเนรายรับรายจ่าย อัตรา
ผลตอบแทน และการประเมนิสรุปโครงการต่าง ๆถึงความเป็นไปได้ 
 
 
ธอ.321   เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 321   Economics for Real Estate Business   
 วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาฐานะช้ันปี 3 และเคยศึกษาวชิา ศ.211 หรือ ศ.213 
 คุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อนํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ 
ศึกษาโครงสร้างการพฒันา และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิในเขตเมอืงและชนบท ตลอดจนวเิคราะห์ผลกระทบ และปัจจัยด้านต่าง 
ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ธอ.322   การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเร่ือง     3 (3-0-6) 
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development  
 ปัญหา ผลกระทบ การดําเนินงาน การตลาด การบริหารงานรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นักศึกษาต้องทํา
รายงานวเิคราะห์โครงการในแง่มุมต่าง ๆ ความสําเร็จและล้มเหลวของโครงการที่สําคัญ พร้อมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สังคม 
 
ธอ.331   การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 
RB 331   Advanced Real Estate Valuation 



 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธอ.211 และ ธอ.212  
 ปัญหาและแนวความคดิ ในการประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์วเิคราะห์ปัญหาในทางทฤษฎแีละทางด้านประเมนิราคา วิเคราะห์
ความเส่ียงประเมินราคาทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีรายได้ การหาอัตราตอบแทนการคาดคะเนรายได้และรายจ่ายรวมถึงการวิเคราะห์
กระแสเงนิสดเพือ่การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนฝึกปฏิบัต ิและทาํรายงานกรณีศึกษา 
 
ธอ.332   การประเมนิราคาภาคธุรกจิ      3 (3-0-6) 
RB 332   Business Valuation 
 วชิาบังคบัก่อน :  เรียนวชิาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 2 วชิา 
 หลกัทฤษฎแีละวธีิการประเมนิราคาภาคธุรกจิต่าง ๆการนําข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเสริมเติมแต่งและสร้างใหม่
เพื่อใช้ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่าหุ้นของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้านการเงินในแง่มุมต่าง ๆการเขียนรายงาน
ตลอดจนการประเมนิค่าความนิยมเคร่ืองหมายการค้าลขิสิทธ์ิสิทธิประโยชน์ สิทธิบัตร และอืน่ ๆ 
 
ธอ.341   การบริหารทรัพย์สิน       3 (3-0-6) 
RB 341   Property Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธอ.313  
 ลักษณะและการวางแผน การบริหารทรัพย์สินชนิดต่าง ๆ เช่น อาคารสํานักงานคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ และที่อยู่อาศัย 
นิคมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ฝ่ายเจ้าของทรัพย์สิน ผู้บริหาร และผู้เช่า ลักษณะการเช่าทรัพย์สินการเจรจาต่อรองการเสนอรายงาน
ตลอดจนการวเิคราะห์ผลประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพย์สิน 
 
ธอ.342   การบัญชีสําหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 342   Real Estate Accounting 
 ลักษณะการบัญชีและการจัดทํารายงานตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการบัญชีที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน และการตดัสินใจในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานการบัญชีทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 
 
ธอ.411   การบริหารการตลาดและตวัแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์   3 (3-0-6) 
RB 411   Real Estate Marketing and Brokerage Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 และเป็นนักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 
 แนวความคดิและทฤษฎ ีการตลาดและตวัแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยทาํการศึกษาขั้นตอนต่าง ๆทางด้านการตลาดตั้งแต่
การวางแผนกจิกรรมตลาดการปฏบิัตติามแผนงาน การควบคุมและการประเมนิผลงานการตลาดและกลยุทธ์ของส่วนผสมการตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดตลอดจนหลกัการและกจิกรรมของการเป็นตวัแทนนายหน้าในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.412 วจิยัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 412   Research Methodology for Real Estate Business  
 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิผลเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐานแหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และ
สรุปผลการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 



 

ธอ.421   สัมมนาด้านธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 421   Real Estate Seminar 
 วชิาบังคบัก่อน :  เรียนวชิาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า  2  วชิา 
 วิเคราะห์ และอภิปราย ปัญหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในแง่หลักการทฤษฎีและการนําไปใช้ ตลอดจนปัญหาทางด้าน
จรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสังคม  เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบทีม่ต่ีอสังคมในปัจจุบัน 
 
ธอ.422   การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 422   Real Estate Project Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ธอ.211  
 กลยุทธ์ และการวางแผนงานก่อนก่อสร้างระหว่างดาํเนินการก่อสร้างและหลงัจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรวมถึงการบริหาร
โครงการ และการเจรจาต่อรอง 
 
ธอ.423   อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
RB 423   International Aspects of Real Estate 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะช้ันปี 3 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศทางด้านการลงทุนกฎเกณฑ์หลกัประกนัการควบคุมความเส่ียง การแปรเปลี่ยนของโลก
ธุรกจิโดยเน้นธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพือ่นบ้านและประเทศสําคญัทั้งนั้นอาจจะมกีารศึกษาและดูงานในต่างประเทศ 
 
ธอ.431   สัมมนาการประเมนิราคา       3 (3-0-6) 
RB 431   Seminar in Valuation  
 วเิคราะห์ และอภิปรายเกีย่วกบัปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแง่หลักการ ทฤษฎีและทางปฏิบัติของการประเมินราคา ตลอดจนปัญหาอัน
เกิดจากจรรยาบรรณสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเข้าใจถึงปัญหาที่มีต่อสังคมใน
ปัจจุบัน 
 
ธอ.441   สัมมนากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 441   Seminar in Real Estate Business Law 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ ข้อบังคบักฎกระทรวง ฉบับใหม่ ๆทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยนําปัญหาและข้อ
กฎหมายทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินธุรกจิอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นํามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เพิม่เตมิ 
 
ธอ.442   ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 442   Real Estate Information System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รส.201 
 การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่วเิคราะห์การลงทุน การพฒันาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างรวมทั้งการวางแผน และควบคุมด้าน
การเงนิ ต้นทุน บัญชี และภาษีตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์  
 
 



 

ธอ.443   การฝึกงานในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์   3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
RB 443   Internship in Real Estate Business 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 และสอบได้ วชิา (1) ธอ.211(2) ธอ.212 (3) ธอ.312 และ(4) ธอ.313 
 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พฒันาความรู้ ความสามารถ ฝึก วเิคราะห์ปัญหาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรม และ
ปฏิบัตงิานขององค์กรหรือหน่วยงานในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสายวชิาชีพทีน่ักศึกษาสนใจ 
 
วชิาเอกการบัญชี 
 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น         3 (3-0-6) 
AC 201   Fundamental Accounting  
 หลกัการเบือ้งต้น แนวคดิและกระบวนการเพือ่รวบรวมและบันทกึข้อมูลทางการบัญชี  การจัดทําและการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงนิ วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัรายการสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ   
 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจดัการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201 
 การสะสมข้อมูลเบื้องต้นและการนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน 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 การจาํแนกประเภท การรับรู้รายการ การ
วัดมูลค่าและการตีราคาของสินทรัพย์ หนีสิ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนีสิ้นแต่ละรายการ และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting  2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201  
หลกัการบัญชีเกีย่วกบัการรับรู้รายได้สําหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วธีิการบัญชีสําหรับสัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการ
นําเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน      กําไรต่อหุ้น การนําเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบ
การเงิน การจัดทํางบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไข
ข้อผดิพลาด        การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา จริยธรรมของวชิาชีพ 
 
 



 

บช.313 การบัญชีต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บช.201  
ความสําคญัและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทกึต้นทุนในระบบบัญชี ระบบบัญชีต้นทุนงานส่ัง
ทาํ ระบบต้นทุนช่วงการผลติ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติ  การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ  การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชี
สําหรับผลติภัณฑ์พลอยได้  ต้นทุนคุณภาพ ระบบต้นทุนผนัแปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผล
แตกต่างระบบการผลติแบบทนัเวลา (Just-in-time production) 
 
บช.314 การบริหารต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.313 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบ
งบประมาณ ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกาํไร  การวเิคราะห์ต้นทุน การกาํหนดราคาสินค้า งบประมาณจ่ายลงทุน การ
ประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตงิานหน่วยงาน ราคาโอน   
บช.315  การบัญชีภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 315  Tax Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และพบ.202  
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าวภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การบัญชีสําหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบัญชีภาษี
ธุรกจิเฉพาะ ความรับผดิชอบใน    การเสียภาษี จริยธรรมของวชิาชีพและอํานาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสีย
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 และองค์ประกอบการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี
 
บช.318   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3 (3-0-6) 
AC 318   Accounting Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.201และ รส.201  
แนวคดิเบือ้งต้นของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประมวลผล วธีิการจดัทาํรายงานการเงนิและรายงาน
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
และต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมการจดัทาํรายงานการจดัการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการจดัทาํรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
 
บช.411    การบัญชีช้ันสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.311 และบช.312  
การบัญชีสําหรับสํานักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสําหรับการรวมธุรกจิการบัญชีสําหรับเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การ
บัญชีสําหรับส่วนได้เสียในการร่วมค้า การจัดทํา และการนําเสนองบการเงินรวม การแปลงค่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บช.413 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.311 และ บช.312 
รูปแบบของข้อมูลและลกัษณะสําคญัของงบการเงนิสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน 
และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลทางบัญชีอืน่ทีสํ่าคญั 
 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ นักศึกษาฐานะช้ันปีที ่4 
การบัญชีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งในรายงานการเงินระหว่างประเทศ   ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีที่มีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีแต่ละประเทศ  ปัญหาการกําหนดราคาโอน
บทบาทและข้อจํากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ            ประเดน็ทางด้านภาษีอากรทีเ่กีย่วข้อง 
 
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิาบช.315 
 วิเคราะห์คําวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคําพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการลงทุน ข้อกําหนดพระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
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 ฝึกฟังเพือ่จบัประเดน็สําคญั เพือ่พูดโต้ตอบกนัในบริบททางธุรกจิ และนําเสนอรายงานปากเปล่าจากการค้นคว้าหัวข้อ
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 การคาํนวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ทบต้น ค่ารายงวดแบบแน่นอน อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ตารางเงินผ่อนและกองทุนเงินสะสมสําหรับชําระหนี้พันธบัตร 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  เงินสํารองประกันชีวิต
ระบบเบีย้ประกนัสุทธิคงทีแ่ละระบบเบีย้ประกนัแบบดดัแปลง จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ส.447 คณิตสาสตร์ประกนัชีวติ 2        3 (3-0-6) 
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ส.347 
 ฟังก์ชันหลายชีวติ ตวัแบบสําหรับชีวติเดยีวทีม่กีรณีส้ินสุดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ และการประยุกต์ทฤษฎีการส้ินสุด
สถานภาพเนื่องจารกหลายสาเหตุ ตวัแบบประกนัภัยรวมค่าใช้จ่าย 



 

วชิาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 213  Introductory Microeconomics  
 (สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา อุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค พฤตกิรรมการผลติ ต้นทุนการผลิต การกําหนดราคาสินค้าในตลาดที่
มกีารแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลติในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดอืน่ๆ ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัตลาดปัจจยัการผลติ และความล้มเหลวของตลาด  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 214  Introductory Macroeconomics  
 (สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคํานวณรายได้ประชาชาต ิ
ทฤษฎกีารกาํหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงิน
ฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการ
กาํหนดอตัราแลกเปลีย่น รวมถึงการนําดชันีช้ีวดัเศรษฐกจิมหภาคไปใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  
 
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 การกาํหนดราคาปัจจยัภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจยัประเภทต่าง 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  
 แบบจําลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจําลอง IS - LM - BP) การ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ
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 มาก่อนหรือกาํลงัศึกษาวชิาดงักล่าวอยู่)  
 นําแนวคดิและทฤษฎคีณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน สมการ และเมตริกซ์ การหาค่าอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ
หนึ่งตวัและหลายตวั การหาผลเลศิ (Optimization) ในกรณีทีไ่ม่มข้ีอจาํกดัและมข้ีอจํากัด อินทิกรัลเบือ้งต้นมาอธิบายแนวความคิด
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพ
ตลาด ผลของการเกบ็ภาษี และแบบจาํลองปัจจยัการผลติและผลผลติเบือ้งต้น  
 
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 การจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจํากัด
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 :Management Information Systems 
 
IS 201 Management Information Systems       3 (3-0-6) 
 Study important role of information, information systems, information technology and internet to organization. 
Components, application and types of information systems, information system acquisition, ethics and security. 
 
IS 216 End-User Application Development       3 (3-0-6) 
 Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to create simple software or to 
extend existing applications,languages for creating web pages, content management systems, spreadsheet software, 
database management software, Macro, or other associated tools or techniques  
 
IS 311   Programming Concepts        3 (3-0-6) 
 Steps in developing statements, design tools which are used to develop solutions (flowcharts and activity diagram), 
object-oriented programming concepts, data types and control structures, basic algorithms, and language syntax, and 
developing business applications 
 



 

IS 314 Database Systems          3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 Concepts and components of database systems, database management system, database models and architecture, 
data definition language and data manipulation language, database design. Data backup and recovery, concurrency and 
database security, distributed database and SQL (Structured Query Language) for database definition and manipulation. 
 
IS 315   Information System Analysis        3 (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  IS 201 
 This course cover various topics that are important for the information system analyst and designer. The topics cover 
in this course vary from basic and intermediate issues that are pertinent to the analyst and designer. Issues such as 
problem solving through system thinking as well as how to solve real world business problems with systematic thinking 
and analytical skills. The activities cover in this course such as a Computer Aided Software Engineering (CASE) learning 
will provide a hand-on experience for the students taking the course. 
 
IS 316 User Interface Design         3 (3-0-6) 
 This course cover different conceptual models and frameworks that reflect how users interact with different types of 
information systems. The topics cover in this course will provide the guidelines for students to design effective user 
interface that have effective interactive styles for various types of systems. In addition, students will have the opportunities 
to create various prototypes that can be tested and used for different types of information systems. 
 
IS 321   Application Development Tools (A)      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 311 
 Study the concepts and skills necessary to write application using Non-proprietary development tools along with 
program examples. The focus is on developing business application programs to access and to manipulate data in back-
end database. 
IS 322   Application Development Tools (B)       3 (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  IS 311 
 Features and functionalities of a proprietary Integrated Development Tool used for system development. This course 
emphasizes how to utilize the tool to build user interfaces, develop programs visually, edit programming codes, debug 
programs and utilize provided components to enhance efficiency in system development. Students will be able to develop 
systems which can connect to database, manage relevant data, and support current business practices well. 
 
IS 323  Object-Oriented Programming        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 311 
 Development of business applications using object-oriented design methodology. This course covers the concepts and 
notation of Object-Oriented Programming (OOP) and Unified Modeling Language (UML). The course goes into the detail 
of the key concepts of OOP: Encapsulation, Inheritance and polymorphism and Object-Oriented Design principles. 



 

IS 351 Applications of ERP in Organizations       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 Study fundamental concept of ERP system, including linking ERP system to the organization strategy, risk associated 
with ERP implementation, initial installment and control related to ERP system, as well as studying core functions of ERP 
system. Students will gain hand-on experience in learning about and installing the ERP system. 
 
IS 352 Electronic Business         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 The importance and value of electronic business (E-Business).Types of E-business and business models.E-business 
technology architecture and security systems.Payment system, electronic markets, electronic service, government 
electronic and related laws.E-business strategic planning for conducting E-business, and case studies. 
 
IS 353 Computer Network Technology for Business      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 Fundamental concepts in computer networking and communication applicable to business application. The topics 
include networking technology, various types of computer networks both wired and wireless and their applications, 
network models, well-accepted networking protocols, uses of computer networking software and hardware with 
application systems, e.g. email and web, etc., reliability and performance of networks, service quality of networks, 
computer networking security, computer network designs for various business activities, efficient and effective 
management of computer networks, related ethical issues, and computer networking career paths. 
 
IS 356 Enterprise Information Systems Management     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 Study concepts, types and important issues in enterprise information systems also includes managing information 
systems to gain the highest value for the organization.  The course will cover the information system planning, 
information system economics, system control, and resource management.   
 
IS 357 Mobile Commerce        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 352 
 Introduction to mobile commerce including emerging applications, wireless service providers, different players in m-
commerce, and m-commerce life cycle. Technology requirements and multi-layer frameworks.Mobile applications 
including mobile financial services, mobile entertainment services, proactive service management, and location-based m-
commerce services.Management of mobile commerce services and business models.The emerging issues in mobile 
commerce. 
 
IS 358 Emerging Technologies for Management      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Third-year student status 



 

 This course covers different types of emerging and current crops of technology that company can used to enhance 
their productivity both inside and outside of their organization. The topics will cover various types of technology as well as 
how they can be utilized within the institutional contexts and situation. Real world case studies will be discussed during 
the course. 
 
IS 411 Internet Application Development      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 311 and IS 314 
 This course cover different types of online application that uses for designing different types of Internet applications. 
Issues such as different programming languages, protocols, Internet standards on both client and server sides will be 
covered. The security issues regarding the design and implementation during the development period of various Internet 
applications will also be covered. 
 
IS 415 Information System Design        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  (1) IS 311  (2) IS 314 and (3) IS 315 
 This course cover different information system design methodologies. The topics covers various design protocol, 
rules, and techniques that are of important to the students who take the course. Different conceptual and design 
frameworks, IS architecture, database and computer networking and IT security will also be covered. Design tools such as 
CASE and IDE will also be demonstrated and used to build different types of prototypes that adhere to the system 
requirements. 
 
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 353 
 Fundamental concepts of wireless and mobile networking necessary for today’s businesses.   The topics include basic 
knowledge of wireless and mobile networking, hardware and software for   the networks, wireless signal transmission, 
Media Access Control (MAC), new wireless and mobile networking technologies and protocols, types and characteristics 
of wireless and mobile networking application systems, networking security, planning and operating different types of 
networks, such as WLAN, WPAN, and geo-location system, ethical issues concerning usages of these networks, and 
products, services and applications of such products and services which rely on wireless and mobile networking 
technologies, such as spread-spectrum radio, infrared, cellular and satellite. 
 
IS 417 Intelligent Information Systems       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201  
 Studies basic concepts and application of artificial intelligence, processes, techniques of expert systems, neural 
network also includes development of expert system from expert system shell. 
 
IS 418 Decision Support and Business Intelligence System     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 



 

 Study processes, techniques, and models of decision making for every level of organization.  The course will cover the 
structure of decision support system, and business intelligence techniques that support the effectiveness in decision 
making and competitive advantage in the organization. 
 
IS 419   Web Data Management        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 314  
 Concepts in data modeling and retrieval,  content management on the web, web information integration and 
applications, web services technologies and management, XML data modeling and querying,  indexing and data 
management techniques for web data, search engine technology / processing and retrieval models and case study 
 
IS 451 Information System Security and Control      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
 Study the importance of security in information systems, ideas in management of security of information system, the 
analysis and risk assessment of the information system, the controls of computer center, computer system, network, 
information. In addition, students will learn IT standard, law and ethics. 
 
IS 456 Software Quality Assurance       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  (1) IS 311  (2) IS 314 and (3) IS 315 
 Introduction to software testing and software quality assurance (SQA) to validate software and improve quality of 
developed software, the overview of program testing, test-case design, unit testing, high-order testing, debugging, testing 
internet applications, overview of quality management, program inspections and walkthroughs, development SQA, SQA 
for small projects, costs associated with quality, and standards and metrics for SQA. 
 
IS 457   Advanced Database Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 314 
 The role of database design, design techniques and processes, and denormalization.  Architecture of database 
management systems (DBMS) such as Oracle for database security, backup, recovery management, and system tuning, 
including the current issues in database management. 
 
IS 458   Project Management for Information Systems     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 356 
 Fundamentals of information technology project management including IT project management overview, 
initializing projects, planning projects, managing human resources, estimating projects, scheduling and budgeting project, 
managing IT project risks, monitoring and controlling project, managing project change, resistance and conflicts, and 
implementing and evaluating projects, etc. 
 
 



 

IS 459 Information Systems Audit       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 451 
 The course covers various issues in IT auditing. Issues such as auditing mechanisms, technical audit trails, audit 
processes, auditing, and data retention will be discussed. Students will learn applications in relevance to IS auditing, 
which can be used in the real world situations. 
 
IS 467   Online Business Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IS 322 and IS 411 
 This course cover various issues in regard to writing an online business plan, online advertising, SEO optimization, 
online trend and campaigns and online competitive advantages over the competitors. 
 
IS 491 Senior Project in Information Systems      3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  Fourth-year student status 
 A group of 1-3 students will have the opportunity to integrate their knowledge from various courses such as system 
analysis and design, computer programming, database design and strategic information system. The students will have 
the opportunity to create an information system organizational blueprint by building a new information system from 
scratch or choose existing technology to be implemented within the real world setting. 
IS 492 Field Study in Information Systems      3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite :  Fourth-year student status 
 The students will have the opportunity to work in a real IT company. The type of internship will be related to the 
core part of the MIS curriculum such as database, system analysis and design, and network security. In addition, students 
be assigned an advisor who will oversee the progress and work reports that they need to regularly report and be graded 
upon during the course works. 
 
Major : Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management 
 
HR 201   Principles of Management       3  (3-0-6) 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, leading, 
controlling, managerial decision making and ethics 
 
HR 211   Human Resource Management       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Human resource management concepts, strategic human resource management, job analysis, human resource 
planning, recruitment and selection, training and development, performance appraisal, compensation and benefits and 
employee relations 
 
 



 

HR 311   Organizational Behavior        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Organization behavior concepts, individual  level, group level, organizational level, organizational culture, power and 
politics, conflict  resolution, leadership, communication, organization change and development 
 
HR 312   Performance Management System      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Performance management concept, performance management process, strategic performance management, and 
problems/challenges on performance management systems 
 
HR 313   Human Resource Planning and Selection       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Human resource planning and human resource selection concepts, strategic human resource planning, process on 
human resource planning, human resource selection strategies, processeson human resource selection.         
 
HR314   Human Resource Development        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Human resource development concepts, processes on strategic human resource development, program designs of 
human resources development, implementation of human development programs, and evaluation human development 
programs.        
 
HR 315 Managing Compensation and Rewards       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Strategic roles of compensation/rewards systems, job analysis, job evaluation, wage and salary survey, pay structure, 
incentive and benefits programs, remuneration law and other relevant temporary issues 
 
HR 316 Employee Relations            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Employee relations  concepts, labor unions, labor law, labor relations law, collective bargaining practices, negotiation 
and conflict resolution procedures, processes of lockout and strike.   
 
HR321   Leadership         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 311  
 Leadership concepts, influence building for leadership, leadership traits, behavior leadership, situational leadership 
and ethical leadership 
 
HR 322   Managerial Communication        3 (3-0-6) 



 

 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of managerial communications, communication process, interpersonal communication, communication in 
groups and organizational communication.   
 
HR 323   Conflict Management and Negotiation       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 311  
 Conflict management and negotiation concepts, strategies and models of conflict management and negotiation, 
techniques of negotiation 
 
HR 324   Organization Development and Change Management     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts on organization development and change management, organization design, processes of change 
management, techniques in minimizing resistance to change 
 
HR 325  Human Resource Information System       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  HR 201 and IS 201  
Concepts of human resource information system, techniques on computerizing data collection and data retrieval for 
decision making on human resource management 
 
HR 326   Corporate Human  Resource Performance Measurement     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Corporate human resource performance measurement concepts, developments of corporate human resource 
performance measurement, modern tools of corporate human resource performance measurement 
 
HR 327 Internship in Human Resource and           3 (work at least 200 hours/semester) 
 Organization Management   
 Prerequisite : HR major and approved by the department  
 Capability development on human resource and organization management, theoretical applications of human 
resource and organization management through real-life working experience 
 
HR 411   Research Methods in Human Resource Management    3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211 and OM 204  
 Concepts of research in human resource management, research design, quantitative and qualitative research 
methods, data analysis, research publication process 
 
HR412   Seminar in Strategic Human Resource Management     3  (3-0-6) 
 Prerequisite : HR  major or minor and fourth-year student status 



 

 Modern concepts of strategic human resource management, linkages between human resource strategy and corporate 
performance, case studies on human resource planning, recruitment and selection, training and development, 
performance management and employee relations  
 
HR 421 Human Resource and Organization Development Consulting    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : HR  major and fourth-year student status 
 Concepts of human resource and organization development consulting, consulting process, skills for case analysis and 
fact-based problem solving skills 
 
HR 499  Independent Study in Human Resource and Organization Management  3  (0-0-9) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211 and approved by the department 
 A topic of the approved choice in human resource and organization management, study designs  of the approved 
topic, data collection and analysis through quantitative and/or qualitative methods or a combination thereof, academic 
work writing 
 
ER 211  Entrepreneurial Philosophy      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of entrepreneurship, theoretical applications of entrepreneurship, 
a start-up business or a new business development venture, analysis and evaluation of business opportunities, feasibility 
study, business planning design and business plan development. 
 
ER 312   Business Modeling        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Business model design, identification of business opportunity and development, organizational structure, business 
operation, evaluation of business models 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation    3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 211  
 Concepts of entrepreneurial creativity, techniques on creativity development, characteristics of entrepreneurs, 
technopreneurship, innovation creation mechanism, business acumen, patent registration, innovation network building 
 
ER 314  New Product Development      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 313  
 Concepts of new product development, market analysis, developing creativity, building product prototypes, planning 
and assessing new product development plans 
 
ER 321 Entrepreneurial Skills        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 211  



 

 Concepts of building entrepreneurial skills, leadership, risk management, managerial decision making, social 
responsibility and business ethics 
 
ER 322   Intrapreneurship         3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 211  
 Concepts of creation and development of intrapreneurship in the mindset of existing employees, organizational 
resource management, organizational politics, complex work process management and ‚elevator pitch‛ presentation 
techniques  
 
ER 323   Social Entrepreneurship        3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 211  
 Concepts of social entrepreneurship, goals of doing social business, motivation of social entrepreneurs, opportunities 
and challenges for social entrepreneurship 
 
ER 324   Family Business Management       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of family business management in developed countries, patterns of foundation, business 
development/expansion, business succession, corporate restructuring, such as forming a holding company, listing 
companies on the stock exchange, corporate governance, management professionalization, and strategies to become more 
competitive to overcome the limitations of management resources, concepts and techniques to solving problems in the 
family business 
 
ER325   Managing the Growing Business       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of managing the growing business, management functions of new ventures, business expansion strategy, 
entrepreneurial decision making and leadership. 
ER 326   Managing the Service Business       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201  
 Concepts of managing the service business, consumer behavior for service businesses, customer relationship 
management process, management of efficiency and quality of service operations, market  strategy for service businesses 
 
ER 327   Technology Management       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of technology management, development of technology management processes, skills for a firm’s technology 
and production, in factories or production lines as well as service businesses, quality management, supply chain 
management, supplier system, research and development, and production innovation especially business/ product 
architecture  



 

 
ER 328   Managing the High Technology Business      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of managing the high-technology business, practices of high-technology entrepreneurship, technology 
opportunity evaluation, decision making, team building, market penetration strategy, production strategy, finance 
strategy 
 
ER 329   Internship in Entrepreneurship            3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : ER major and approved by the department  
 Capability development on entrepreneurship, theoretical applications of entrepreneurship through real-life working 
experience 
 
ER 411   Managing Innovative Organizations      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 313  
 Concepts of managing innovative organizations, critical roles of entrepreneurs and managers in innovative 
organizations, building flexible organizations, building Project-based organization or PBO, organizational culture 
building, leadership, team management, team diversity 
 
ER 412   Feasibility Analysis and Business Planning      3  (3-0-6) 
 Prerequisite : ER  major and fourth-year student status  
 Process of feasibility analysis for new venture or business development, assessment of new business development, new 
venture strategy, risks on the interplays between external and internal factors, and business designs and control 
mechanisms 
 
ER 421   Managing Business in Asia       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  IB 421  
 Evolution of managing business in Asia, catch-up industrialization, concepts of corporate governance in Asia, 
development of entrepreneurs in Asia, structures in managing business in Asia 
 
ER 499   Independent Study in Entrepreneurship      3  (0-0-9) 
 Prerequisite : Have earned credits of  ER 211 and approved by the department  
 A topic of the approved choice in entrepreneurship, study designs of the approved topic, data collection and analysis 
through quantitative and/or qualitative methods or a combination thereof, academic work writing 
 
Major : Operations Management 
 
OM 201  Principles of Operations Management      3 (3-0-6) 



 

 The role of production to the society, approach and decision making process in choosing production and service 
strategies, product and service design, production capacity planning, location analysis, process design, plant layout, 
systems analysis, quality management, materials requirement planning, production scheduling, and project management 
 
OM 311  Data Analysis for Decision Making      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  BA 203  
 Various data analysis techniques, tools for quantitative analysis to help make decision systematically and efficiently, 
applying quantitative analysis techniques to solve business problem, mathematical modeling, and using computer software 
to solve business problems via business case studies 
 
OM 312   Information and Work System Design      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201 and IS 201     
 Congruence among business processes, business rules, business data, and organizational structure to match the 
mission of the organization unit, process model, workflow model, data flow model, and other system analysis tools in 
order to communicate a business need for information system development, understanding of the information and the 
work system, principles of a well-designed and well-integrated business information system, and Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
 
OM 313 Process Analysis and Improvement                   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201 
 Concepts and tools for design and improvement of operational processes, concepts of productivity, effectiveness and 
efficiency of work systems, waste, systematic problem solving, performance indicators of work processes, and process 
analysis techniques, delivery of the course: lectures, assigned readings, group discussions, site visits, and term project 
 
OM 314  Quality Management                     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  BA 204 and OM 313 
 Development of quality management systems, fundamental of quality management – statistical process control, 
integrated quality management frameworks such as ISO9000, Six Sigma, and the TQA – Criteria for Performance 
Excellence, best practices of quality management in key business processes, delivery of the course: lectures, case study, 
group discussions, site visits, and term project 
 
OM 315  Service Operations Management                     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201  
 Distinctive characteristics of ‘service’, the strategic planning for service business, service process design, effective 
service operations, and service business expansion, applications of concepts in several types of service such as restaurants, 
movie theaters, hotels, hospitals, communication, and transportation, social responsibility and service provider’s ethics 
OM 316  Business Forecasting        3 (3-0-6) 



 

 Prerequisite : Have earned credits of  BA 204  
 Analyzing past and recent quantitative as well as qualitative data to achieve reliable forecast of the future, statistical 
programs, review of relevant statistical concepts, the important role of forecasting in several business functions, the 
forecasting process, studies of several forecasting techniques such as Naïve, Moving averages, Exponential smoothing, 
Simple and Multiple Linear Regression, Time Series Decomposition, and ARIMA-type models, using  forecasting 
techniques and software as well as combining forecasting results to achieve the finest forecasting outcome for optimal uses 
 
OM 321  Inventory Management         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201  
 Principles and practical procedures in inventory management from the traditional western approach to the 
revolutionary Japanese Manufacturing Technique and recent development such as theory of constraints and the concept 
of supply chain management, delivery of the course: lectures, group discussions, andsite visits 
 
OM 324  Manufacturing Process and Technology Management                      3 (3-0-6) 
 Manufacturing processes of goods and services, concepts of technology management and innovation to enable the 
organization’s strategic destinations, science and technology developments, situations of Thai industries and their impacts 
on society and environment, delivery of the course: lectures, site visits, and group discussions 
 
OM 411   Operations Planning and Control                     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  BA 203 and OM 201 
 Concepts and techniques in controlling the operations of a production unit and/or a service organization, operations 
planning, forecasting, capacity planning, inventory management, material requirement planning, lean philosophy, and 
supply chain management in both manufacturing and service context, ethics in industrial management 
 
OM 412  Strategic Cost Estimating and Pricing       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201 and AC 202 
 The roles and applications of cost in planning, controlling, and decision making involved in the production, 
marketing, and pricing strategies, the rationales for using cost information in business management, concepts of cost 
management, fundamentals of cost estimation, organization structure and cost estimation officer, cost estimation 
techniques, cost estimation process, goods and services costing, absorption costing and variable costing, cost sharing and 
activity-based costing, roles of cost in business development plan, costing and pricing, and strategic pricing based on cost 
information 
 
OM 414   Project Management          3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Fourth-year student of Thammasat Business School or approved by the instructor 



 

 The rationale and necessity in project management and project life cycle, project planning and control in several 
dimensions such as techniques, activity and time scheduling, expenses, resource allocation, outcomes and impact, project 
organization, project staff selection, project monitoring and coordinating, and other special issues  
 
OM 419  Internship in Operations Management           3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 313  
 Opportunity for applying academic proficiency in real setting and adapting to professional environment, applying 
and working for an internship position in an organization of choice at least 200 hours during a semester, working with an 
advisor of choice to gain advice and help in preparing the internship report, taking this course prohibits students from 
registering other courses in the same period 
 
OM 421  Business Simulation        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  BA 203 and BA 204 
 Simulation modeling as a powerful tool for making decisions in high uncertainty business situations, the formulation 
of simulation models to solve business problems, the simulation modeling concept, the statistical review, steps in 
simulation modeling, Monte Carlo technique, data collection and analysis, model validation and interpretation 
 
OM 424  Organizational Performance Measurement      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201    
 Performance measurement system as a tool to translate strategies into actions in order to achieve the desired outcome 
in both for-profit and non-profit organizations, the design and implementation of performance measurement system, 
concept of key performance indicators that helps students to understand and can apply this knowledge for organization to 
achieve its goals 
 
OM 425 Sustainable Operations Management      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201 
 A new trend in managing the whole organizations that incorporate environmental perspective for cost reduction, 
quality improvement, and the efficiency of goods production and service delivery in order to sustain competitive 
advantage for both business and the public, the concepts of sustainable development and sustainable enterprise, the role of 
environmental management in business strategy, an improvement of operational strategies to enhance efficiency, the 
concept of clean technology such as minimize wastes at source, reduce and recycle, the environment management system 
ISO 14001, and the life cycle assessment. 
 
OM 435  Small Business Consulting                    3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  Fourth – year student status 
 The characteristics and the development of SMEs in Thailand, analyses different types of SMEs status with the aim of 
encouraging students to understand the environment, competitive advantages, problems, and obstacles that occurred, the 



 

analysis and practice of case studies in Thailand, the ability to analyze and give an advice to small businesses in the 
country 
 
OM 444  Sport Operations Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201  
 The evolution of sport industry as well as its current trends and issues affecting organizations in both government 
and private sectors, product and process design, service control system, performance measurement system, and human 
resource management in sports organizations, delivery of the course: lectures, group discussions, and term project in 
depth areas of sport operations management 
 
OM 445 Hotel Management                       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Fourth-year student status    
Tourism situation and trendin national and global contexts, ASEAN and Thailand tourism policy and strategy, 
adjustment of hotel industry players in Thailand especially the local and boutique hotels, facility design in hotel, supply 
chain of hotel industry, yield management, cost control in hotel operations, green hotel, and ethical issues in hotel 
operations  
 
OM 446  Tourism Management                                   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Fourth-year student status     
 Tourism management in macro and micro context, global tourism trend, tourism policies invarious countries, 
ASEAN and Thailand tourism policy and strategy, Thailand tourism situation and its potential gaps, study of demand and 
supply in tourism industry such as transportation, accommodation, and destinations in order to manage all related 
resources effectively,  sustainability of tourism business in Thailand 
 
OM 454  Healthcare Operations Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  OM 201  
 Specific characteristics of healthcare, strategic management and competition in Thailand’s healthcare sector of both 
public and private organizations, managerial decision analysis of healthcare organization establishment, organization 
structure, human resources management, management and improvement of healthcare operations i.e. patient and 
provider scheduling, patient flows and waiting times, quality management in healthcare, lean healthcare, and medical 
support management, medical and other services management such as accommodation and food service, healthcare 
information management and analysis, ethics and social responsibility, delivery of the course: lectures, group discussions, 
and term project in depth areas of healthcare operations management 
 
OM 496  Seminar in Operations Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Operations Management major and fourth-year student status or approved by the lecturer 



 

 Introductory lectures on the foundations of productivity, business and operations strategy, contemporary issues in 
production and operations management through lectures, seminars, field trips, researches, and case studies, distinctive 
challenges and problems in operations management, encouraging and facilitating students to do literature review, 
presentation notes and reports in order to lead and actively participate in discussions  
 
OM 497Research method in operations management      3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  BA 204  
Research methodologyin operations management, skills development in research planning and systematic investigation, 
research problem identification, literature reviews, research design, data collectionmethod, data analysis, and interpreting 
the result, applying research methodology to solve business problems, presentation of research findings to provide 
appropriate recommendations 
  
OM 499  Independent Study in Operations Management                  3  (0-0-9) 
 Prerequisite : Have earned credits of  BA 204 or fourth-year student status  
 Encouraging students to do individual in-depth study on operations management topics of their interest, training to 
conduct effective self-learning under the instructor’s supervision through reading, fact-finding, participating in critical 
dialogues as well as pursuing a systematic problem solving process 
Major : International Business, Logistics & Transport 
 
IB 311    Global Environment of International Business    3  (3-0-6) 
 The global environments of international business, including the globalization process, regional economic 
cooperation, social, cultural, and political environments. Evolutions of international business, international trade and 
foreign direct investment.Key theories in international business.Roles and impacts of multinational enterprises. 
 
IB 312    Research Methodology        3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits BA 204  
 Roles and relevance of management research,  Researchdesign. Researchmethods, Researchinstruments, Implications 
of research in business.Business ethics. 
 
IB 321   International Trade Operations       3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Third-year student status 
 Criteria and guidelines for international trade operations, import and export procedures, rules and regulations of 
international trade, Thai and international policies on international trade. 
 
 
 
 



 

IB 323   Industrialization and Global Competitiveness of Firms    3 (3-0-6) 
 Impact of globalization on the transformation of businesses and industries.Progress of firms, value chains and 
industries from developing countries.Theoretical explanations and empirical evidence of the structural changes in the 
global business and industries. 
 
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand     3 (3-0-6) 
 Evolution and development of business in Thailand.Key players in Thai business. Management innovation in Thai 
businesses. Internationalization process of Thai firms. Roles of Thai business in the Asian region 
 
IB 332 Cross - cultural Management        3 (3-0-6) 
 Developmentofsocial values. Influence of culture on business and strategic management. Organization structure, 
leadership and management style. Effectiveintercultural communication. Human resource management in culturally 
diverse context. Business etiquette 
 
IB 421   International Business Management       3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IB 311 
  International business management.Objectives and strategies for international operations.Analysis of foreign 
investment opportunities.International expansion strategy development and implementation. 
 
IB 422    Comparative Business Systems      3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IB 311   
  Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, and North 
America.Economic, historical, social, and institutional factors shaping business systems.Causes of differences in business 
systems. 
 
IB 423   Seminar in International Business        3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IB 311 and  InternationalBusiness, Logistics and Transport major and 
fourth-year student status 
  Theoretical concepts in international business.Academic research and articles on key issues in international 
business. 
 
IB 424   Perspectives on Global Business        3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  IB 311 
  Business environment of different regions/countries that are potential markets for Thai businesses.Different 
legal, political, financial, cultural and commercial systems and practices, including international trade agreements, and 
labor arrangement in specific regions. 
 



 

IB 431    International Taxation Management     3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IB 311 
  Theoretical and managerial concepts on Taxation Management under different international regulations. 
Problems and obstacles of international taxation management practice, including free-trade agreements, double-taxation 
agreement, transfer pricing, differences in accounting standards and tax systems.  
 
IB 433  Ethical Issues in Business 
 Business ethics, executive decision makings, ethical dilemma, organization guidelines on ethical issues, roles of 
business in society, consequences of doing business, stakeholders 
 
IB 498  Field Work Practicum in International Business     3 (work at least 200 hours/semester) 
  Prerequisites:International Business, Logistics and Transport major and third–year student status  
  Learning how to work in the real environmen to finten rational business.  
 
IB 499   Independent Study in International Business     3  (0-0-9) 
  Prerequisites : Have earned creditsof IB 312    
  In-depth study of topics related to international business management. 
 
LO 212   Introduction to Logistics Management      3  (3-0-6) 
  The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through key activities such as 
purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, transportation management and other logistics 
issues 
 
LO 341   International Logistics         3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of  LO 212  
 Business structures, types of service offered to exporters and importers, container consolidation, related documents 
difference between International Logistics Management and International Transport Management, multimodal transport 
characteristics its effect on international logistics. 
 
LO 342   Quantitative Tools for Logistics Management     3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of LO 212 and BA 203 
 Models, concepts solution methods in the design, control, operation and management of transportation and logistics 
systems. Applications of exact algorithms, heuristics, network and multiple criteria optimization techniques, logistics and 
transportation management, demand allocation, routing and scheduling, location selection and inventory control.  Excel 
spreadsheet with its solver tool. 
 
LO 441   Seminar in Logisticsand Supply Chain Management     3  (3-0-6) 



 

 Prerequisite : Logistics major and fourth-year student status 
 Integrate logistics and supply chain knowledge within the context of current research issues.  Skills will be developed 
to analyze logistics and supply chain issues from a holistic perspective. 
LO 442   Supply Chain Management    3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of  LO 212  and  Fourth-year student status 
 Difference between logistics and supply chain management. Supply chain and added value creation to consumer. A 
framework for cost reduction, particularly inventory management costs, as well as to increase supply chain 
competitiveness through changes of consumer demand and production process management to optimize responses to 
customer demand. 
 
LO 443  Supply Chain Modeling        3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of LO 212   
 Discrete event simulation modeling, decision support in logistics and supply chain management model building, 
simulation output analysis, communication of technical information and conclusions drawn from data analysis. 
 
LO 498 Field Work Practicum in International Logistics     3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisites : International Business, Logistics and Transport majoring and third-year student status 
 Observe, learn, and analyze real operational problems of the organizations and work of international logistics. 
 
LO 499   Independent  Study  in International Logistics     3  (0-0-9) 
 Prerequisites : Have earned credits of  IT 312   
 An individual in-depth study of logistics and supply chain issues under close supervision from the course instructor. 
 
IT 211   Introduction to International Transport       3  (3-0-6) 
 The structures and characteristics of the shipping industry, organizational structures of a shipping company, role of 
the intermediate persons or freight forwarders in the shipping business, the role of government as a policy maker, the 
multimodal transport concept, the elements in the shipping business ports, marine insurance, and logistics. Transport 
document, preparation of sailing schedule  cargo-handling system.  
 
IT 361   Marine Insurance         3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  IT 211  
 General rules and regulations of insurance law, new Lloyds, Institute Clause of marine insurance policy for goods 
and vessels – additional rules after the coverage period - and measure of indemnity between the counterparts. 
 
IT 371   Shipping Finance Management       3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and FN 201  



 

 Shipping finance management goals, financial analysis techniques, evaluation of investment projects based on 
financial figures, commercial shipping company accounting system, budgeting, planning, controlling, fund management, 
and investment.  
 
IT 372   Maritime Economics and Policy        3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of (1) IT211 and (2) EC211 or EC210 or EC213 up to C 
 Shipping business with economic theories, an analysis of freight pricing behavior, demand & supply and vessel price, 
factors influencing vessel demand & supply. Economic tools for market forecast, analysis of structural cost of tramp and 
liner markets. Organizations and rules related to sea freight market boat club, rules and regulations of each country, 
evolution of marine shipping company business aggregation. Analysis of macroeconomics to developing countries’ need to 
participate in shipping business for country development effect on the nation’s balance of payments financial analysis and 
cost-benefit analysis shipping industry. 
 
IT 373   Shipping Technology        3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
 Shipping concept, shipping techniques, new shipbuilding techniques and designs to reduce costs, agency cooperation 
to develop shipbuilding industry and shipping business. 
 
IT 374   Air Cargo Business        3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
 Vitality of air cargo in the international trade, the present environment and the future trend, the cargo reservation 
and cargo acceptance procedure involved with the exporters, the freight forwarders, the ground handling operator, and 
the airline staff. Basic cargo knowledge general cargo and special cargo dangerous goods, perishable cargo live animal, 
pricing of air freight, transport documents, marketing strategy for air cargo business.  
 
IT 375   Ship Chartering         3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
 Ship chartering market types of ship chartering, demand and supply, freight calculation, the hull structure and the 
ship particulars, the Time and Voyage Charter Parties, Lay time calculation, voyage cost  estimation, the role of 
shipbrokers and the fixture procedure. 
 
IT 461   Shipping Business Management        3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and Fourth-year student status 
  Management concepts and operation practiced in the ship liner company such as the route planning (traffic 
study and scheduling), ship planning (new and second-hand tonnage), ship management (crew, technical, insurance), 
container management (planning, control and operation) and the corporate marketing strategies. Role of ship agents and 
their practices. 



 

 
IT 462   Seminar in International Transport Management     3  (3-0-6) 
  Prerequisites :  International Business, Logistics and Transport major Fourth-year student status  
  Methods to identify management problems, judgment and strategies of transport service providers and a 
potential analysis of national and regional transport system. 
 
IT 463   Port and Warehouse Management       3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
  Port management at the government level, National Port Policy, operational level, port and warehouse 
planning and design, port and warehouse operations container transport system, technological effect on port and 
warehouse, financial management, pricing of port and warehouse services, labor relation management. 
IT 471   Shipping Transport Business Environment Analysis     3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and EC 381or IT 372  
  Economic theories to analyze international transport business environment, on institutes and rules concerning 
transport market, boat clubs, rules and regulations of each country. Analyzes a need for the developing countries to join 
the shipping business and its effects on the nation’s balance of payment account using. 
 
IT 472   Analysis of Air Transport       3  (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of IT 374  
  Air transport business environments and policy the rules and regulations, related conventions, traffic rights, 
government roles in air transport business, deregulation of air transport service using. comparative studies with Thailand. 
Study of the management and administration of airlines the cost structure, air freight pricing, yield management, routing 
& scheduling, alliance strategy.  
 
IT 473   Current Issues in International Business Logistics and Transportation   3  (3-0-6) 
 Important issues in business that need wide discussion, issues on international business, logistics and transportation 
 
IT 498   Field Work Practicum in International Transport  3 (work at least 200 hours/semester) 
  Prerequisites : International Business, Logistics and Transport major and third-year student status 
 Students are trained to observe, learn, and analyze real operational problems of the organizations and work of 
international transport management. 
 
IT 499   IndependentStudy in International Transport     3  (0-0-9) 
  Prerequisites : Have earned credits of IT 312  
  An individual in-depth study of either transport under closed supervision of the instructor. 
 
Major : Real Estate Business 



 

 
RB 211   Introduction to Real Estate Business      3 (3-0-6) 
 Basic principles, project analysis, brokerage, management, valuation, tax, law, investment and finance.Related to the 
real estate industry as well as subdivision development, surveying land, legal documents and environments. 
 
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation      3 (3-0-6) 
 Basic principles on value, purpose, procedures and process in property valuation. This continues to collateral 
characteristics and other factors that affects collateral worth. Students will also be examing land title, improvements and 
regulations applicable to property valuation. 
 
RB 311   Introduction to Building Construction Technology     3 (3-0-6) 
 Technologies, construction methods, blue print reading, construction materials, project structures and construction 
cost estimation as well as building facilities specially water pipe system, electricity system, waste system, elevator system, 
air conditioner system, Fire alarm system, computer controlling system and all communication system. 
 
RB 312   Real Estate Development Regulation       3 (3-0-6) 
 Law & regulation as well as permit procedures in real estate business operations, Analyze law & regulation relevant 
to the real estate development. Emphasis will be on construction control regulation, prohibit areas and types of buildings 
and town planning law. 
 
RB 313   Real Estate Finance and Investment      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of FN 201  
 Principles, regulations, procedures, effects and analyze the financial market as well as the investment and funding 
Markets. Study loaning standards and obstacles. Analyze financial and investment tool as well as evaluation models used.   
RB 314   Real Estate Business Feasibility Studies      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : have taken real estate subjects no less than 2 subjects 
 The fusibilities of real estate businesses and their process as well as the their impacts. Influential factors in the 
demand and supply forecast, income and expense forecast, rate of return and their evaluation analysis are also included. 
RB 321   Economics for Real Estate Business        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Third - year student status and have taken EC 211 or EC 213 
 Characteristics and use of land in order to find the highest and best use in the real estate development. Town and 
rural planning and economic relationship as well as analysis of economical impacts are included. 
 
RB 322   Individual Studies in Real Estate Development     3 (3-0-6) 
 Problems, effects, process, marketing and management aspects in real estate development. Students are required to 
conduct a report in analyzing projects of those successful and failed ones as well as their impact on the environment and 
society 



 

 
RB 331   Advanced Real Estate Valuation       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of RB 211 and RB 212  
 Modern theories and problems in property valuation. Analyze those theories related to valuation and risk. Learn to 
value different type of properties by using income method as well as finding their rate of return, projecting income and 
operating expenses. Cash Flow analysis is also included. Students will be expected to conduct a practical project and case 
study analysis. 
 
RB 332   Business Valuation        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have taken real estate subjects no less than 2 subjects 
 Theories and process in business valuation.Using existing financial information and applying to the process of valuing 
business and stocks.Analyzing different aspects of finance and how to conduct reports.Valuing good will and other 
business rights. 
 
RB 341   Property Management        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of RB 313  
 Strategies and the how-to in managing real estate businesses such as office buildings, condominiums, apartments and 
other residential buildings as well as industrial compounds. Analyze aspects concerning the landlord, managers and 
lessees. Analyze leasing types, negotiation skills and the conduct of reports in order to achieve highest and best use of the 
property. 
 
RB 342   Real Estate Accounting        3 (3-0-6) 
 How to analyze accounting and taxation problems in real estate investment and decision making process. Revise law 
and regulation on accounting and taxation principles for real estate businesses. Analyze data, plan and control any real 
estate accounting and taxation aspects. 
 
RB 411   Real Estate Marketing and Brokerage Management     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of MK 201 and fourth - year student status 
 Theories and principles on real estate marketing and brokerage management by analyzing each marketing 
procedures from planning, implementing, controlling and evaluating. Study marketing strategies in order to make feasible 
of real estate projects. 
 
RB 412   Research Methodology for Real Estate Business     3 (3-0-6) 
 Principles, format and process in conducting a research in order to apply in real estate business. This consist of how  
to conduct assumptions, data collection, analyzing and how to conclude in various formats. 
 
 



 

RB 421   Real Estate Seminar        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have taken real estate subjects no less than 2 subjects 
 Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of real estate business perspective as well as 
ethical problems , economic  and social circumstances in order to achieve an in-depth understand of  those problems and 
impacts on the society. 
 
RB 422   Real Estate Project Management       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of RB 211  
 Strategies and planning procedures on pre-construction phase, during construction phase and complete construction 
phase as well as managing projects and negotiation skills. 
RB 423   International Aspects of Real Estate      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Third - year student status or approved by  the instructor 
 Real estate business interaction among nations on the following basis investment, regulations, risk, assurance and 
global changes. International excursion is a possibility. 
 
RB 431   Seminar in Valuation        3 (3-0-6) 
 Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of valuation perspective as well as ethical 
problems, economic  and social circumstances in order to achieve an in-depth understand of  those problems and impacts 
on the society. 
 
RB 441   Seminar in Real Estate Business Law      3 (3-0-6) 
 Law and regulations related to real estate business. Discuss problems, laws and regulations in real estate business by 
using case studies. 
 
RB 442   Real Estate Information System       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
 How to use information system  for real estate investment analysis, development and construction as well as  planning 
and controlling cost. Computer aided feasibility analysis is also included. 
 
RB 443  Internship in Real Estate Business             3 (work at least 200 hours/semester) 
Prerequisite : Third - year student status  and  have earned credits of RB 211, RB 212, RB 312 and RB 313 
Emphasize, and encourage students to develop their knowledge and  analytical skills in real estate business problems in 
order to  achieve  their career path.  Means include learning , practicing and training  in real estate business organization , 
both of government and private sector. 
 
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. 
 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
 จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
บริหารธุรกจิบัณฑิต  จงึมรีายวชิาการฝึกงานให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามความประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
และประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การทาํงาน หรือการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
รายวชิาทีฝึ่กงานทีบ่รรจุไว้ในหลกัสูตรเพือ่ให้นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาได้ตามความสนใจ คอื   
กง.391 การวจิยัและโครงการฝึกงาน  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
 
 



 

กง.399   การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบัตกิาร 1 (ฝึกงานขั้นตํา่ 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)        
  ทางด้านการเงนิ      
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้านระบบ  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)  
  สารสนเทศ     
ทม.327   การฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
  และองค์การ  
กผ.329   การฝึกงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัตกิาร 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ธร.498   การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานธุรกจิระหว่างประเทศ    3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานโลจสิตกิส์                      3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
ขร.498   การฝึกภาคปฏิบัตด้ิานขนส่งระหว่างประเทศ  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
พบ.321  การฝึกงานเพือ่สังคม 1  3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  และ  
พบ.322  การฝึกงานเพือ่สังคม 2  3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
ลกัษณะการฝึกงานคอืการลงมือปฏิบัติงานด้านบัญชีในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้ความเห็นชอบจากภาค/สาขาวิชาและ/
หรืออาจารย์ทีป่รึกษาทีน่ักศึกษาสังกดัวชิาเอก ทั้งนีมุ้่งเน้นให้เกดิการเรียนรู้จากการนําความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้สําหรับ
การทาํงานในธุรกจิจริง ก่อนทีจ่ะสําเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการทาํงาน หรือการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1.  มทีกัษะในการปฏิบัตงิานจากสถานประกอบการตลอดจนมคีวามเข้าใจในทฤษฎแีละหลกัการทางด้านบริหารธุรกจิมากยิง่ขึน้ 
2.  สามารถบูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่นําไปแก้ปัญหาทางธุรกจิได้อย่างเหมาะสม 
3.  มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
4.  มรีะเบียบวนิัยตรงเวลาและเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานประกอบการได้ 
5.  มคีวามกล้าแสดงออก และนําความคดิสร้างสรรค์มาใช้ในงานได้ 
 4.2  ช่วงเวลา 
 ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที ่3   
 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจิยั (ถ้าม)ี 
 5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
กง.499   การศึกษาอสิระทางการเงนิ       3  (0-0-9) 
กต.314 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการตลาด       3  (3-0-6) 
กต.315 การวจิยัเชิงปริมาณทางการตลาด        3  (3-0-6) 
บป.497  วธีิการวจิยัในการบริหารการปฏิบัตกิาร                    3  (3-0-6) 
ขร.499   การศึกษาอสิระทางขนส่งระหว่างประเทศ      3  (0-0-9) 
ลจ.499 การศึกษาอสิระทางโลจสิตกิส์       3  (0-0-9) 
ธร.499   การศึกษาอสิระทางธุรกจิระหว่างประเทศ      3  (0-0-9) 
ธร.312   ระเบียบวธีิวจิยั         3  (3-0-6) 



 

ธอ.412   วจิยัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์        3  (3-0-6) 
ทม.411   การวจิยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3  (3-0-6) 
ทม.422   การศึกษาอสิระทางบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ     3  (3-0-6) 
 โครงงานหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านบริหารธุรกิจ สามารถนําความรู้และทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้
เรียนมาเพื่อวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงานขององค์กร/สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ขอบเขตโครงงานหรืองานวจิยัทีส่ามารถทาํเสร็จภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการและทฤษฎทีางการบริหารได้ 
2. สามารถนําผลการจากจดัทาํโครงงานหรืองานวจิยัไปใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
3. สามารถเป็นต้นแบบในการพฒันาต่อได้ 
4. สามารถทาํงานเป็นทมีและปรับตวัทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ 
5.  ความสามารถในคดิวเิคราะห์การส่ือสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคเรียนที ่1-2 ของปีการศึกษาที ่4 
 5.4 จาํนวนหน่วยกติ 3   หน่วยกติ 
 5.5 การเตรียมการ 
 1. วางแผนและการจดัเตรียมอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ 
การท างานโครงงานหรืองานวิจยัทางดา้นการบญัชีและบริหารธุรกิจมาให้ความรู้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิบติังานต่างๆ 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการของการท าโครงงานหรืองานวจิยั 
 2. ก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาจดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษาใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานหรืองานวิจยั พร้อมทั้ง
มีตวัอยา่งโครงงานหรืองานวจิยั 
 3. จดัเตรียม/แนะน า หนงัสือ เอกสาร ต ารา ดา้นการบญัชีและบริหารธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้พ่ือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 1. อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาร่วมก าหนดหวัขอ้และเกณฑก์ารประเมินผลตามวตัถุประสงคร์ายวชิา  
 2. นกัศึกษาจดัท างานวจิยัเสนอภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3. นกัศึกษาเสนอผลงานวจิยัและรับการประเมินโดยผูส้อน  
 4. หากมีการแกไ้ข ใหน้กัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงผลงานวจิยั และน าเสนออาจารยผ์ูส้อนอีกคร้ัง 
 5. อาจารยผ์ูส้อนท าการวดัผลงานวจิยั 
 
หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (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 
 


