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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ศูนยท์่าพระจนัทร์  
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)  
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accounting Program (English Program)  
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ บญัชีบณัฑิต 
   ช่ือยอ่ บช.บ. 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Accounting 
   ช่ือยอ่ B.Acc. 
3. วชิาเอก : - 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   129 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีศึกษา 4  ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  ภาษาองักฤษ   
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  หลกัสูตรภาษาองักฤษ รับนกัศึกษาไทยหรือนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
  



มคอ.2 

 Page | 2 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555            
เม่ือวนัท่ี 3 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 
6.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดั
การศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 4 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
6.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 
เม่ือวนัท่ี 24 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 และคร้ังท่ี 13/2556  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั              
อุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558  
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนกับริหาร นกัวชิาการ นกัวจิยั และทาํงานในองคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการทาํบญัชี 
2. ดา้นการสอบบญัชี 
3. ดา้นการบญัชีบริหาร 
4. ดา้นการวางระบบบญัชี 
5. ดา้นการบญัชีภาษีอากร 
6. ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
7. ดา้นการตรวจสอบภายใน 

9. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 - หลกัสูตรภาษาองักฤษ จดัการเรียนการสอนท่ี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซ่ึง             
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ (รวมสัปดาห์สอบกลางภาค) และอาจเปิด
ภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้
เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี  
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรภาษาองักฤษ วนั – เวลาราชการปกติ  
   ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถา้มี) 

2.2 คุณสมบัติและการคัดเลอืกเข้าศึกษา 
  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  คุณสมบัติ 

1. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 7  

2. มีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ีโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรภาษาองักฤษ กาํหนด
ไว ้
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แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ กาํหนดรับนกัศึกษาปีละ 40 คน 

 

จาํนวนนกัศึกษา 
จาํนวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีท่ี 1 40*** 40*** 40*** 40*** 40*** 
ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 

นกัศึกษาตกคา้ง - - - - 1 
รวม 40 80 120 160 161 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 39** 40** 
** ประมาณจากค่าเฉล่ียการสาํเร็จการศึกษายอ้นหลงั 5 ปี เท่ากบัร้อยละ 98 ของจาํนวนรับเขา้ศึกษา 
*** ประมาณการโดยการนาํจาํนวนนกัศึกษาของโครงการทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนวิชาเอก (การบญัชี  
การเงิน  และการตลาด) 
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หลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
  - จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต 
 - ระยะเวลาศึกษาเป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาศึกษาอยา่งนอ้ย             
7 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่ใชบ้งัคบัแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้ทียบโอนหน่วยกิต และอยา่งมาก           
ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 

     ข้อก าหนดของหลกัสูตร 
วชิาเอก 

  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาเอกตามเง่ือนไขท่ีคณะฯ กาํหนดไว ้ดงัน้ี 
  1. วชิาเอกบงัคบัจะตอ้งสอบไล่ไดแ้ต่ละรายวชิาไม่ตํ่ากวา่  C 
  2.  ค่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาเอกบงัคบัและวชิาเอกเลือกเฉล่ียรวมกนัตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

  ค่าระดบัท่ีจะนาํมาใชค้าํนวณค่าระดบัเฉล่ียสะสมในกลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาํหรับวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาซํ้ าหรือศึกษาทดแทนตามขอ้ 1  และ/หรือ ขอ้ 2  จะใชค้่าระดบัท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น 
 
 วชิาเลอืก  
 นกัศึกษาเลือกศึกษาวชิาเลือก รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดงัน้ี 
 1) เลือกศึกษารายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หรือ  
 2) เลือกศึกษาวชิาโทของสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงทั้งในและนอกคณะฯ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเม่ือศึกษาไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตรวชิาโทแลว้ นกัศึกษาจะไดว้ชิาโท
ในหลกัสูตรนั้นๆ  
 หากรายวชิาใดในโครงสร้างของวชิาโท ถูกระบุใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างวชิาเอกของ
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต การศึกษาเพียงคร้ังเดียว สามารถนบัเป็นรายวชิาตามโครงสร้างได ้ทั้งวชิาเอกของ
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตและวชิาโทท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษา แต่จาํนวนหน่วยกิตของวชิาโทในส่วนท่ีไม่นบัซํ้ า
กบัวชิาเอกของหลกัสูตรบญัชี ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 

 3.1.2.3 วชิาเลอืกเสรี       ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
   

3.1.2.4 การรับอนุปริญญาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีท่ีศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต แต่ไม่สามารถศึกษาได้
ครบตามโครงสร้างและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  นกัศึกษามีสิทธ์ิขอรับอนุปริญญาไดต้าม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ไดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 105 หน่วยกิต 
2. ไดรั้บค่าระดบัเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ 2.00 
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3. ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ภาคการศึกษาปกติ 
4. ไดศึ้กษารายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รวม 30 หน่วยกิต 
5. ไดศึ้กษาวชิาแกนบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 
6. ไดศึ้กษาวชิาเอกบงัคบัและ/หรือเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
7. ไดศึ้กษาวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลกัสูตร   
  นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่นอ้ยกวา่ 129 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 
ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้กาํหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
 

กลุ่มวชิา จ านวนหน่วยกติ 
1. วิชาศึกษาทัว่ไป 30 
2. วิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาแกนบงัคบั 
2.2 วิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกบงัคบั 
2.2.2 วิชาเอกเลือก 

 2.3  วิชาเลือก  

93 
45 
39 

33          
6 
                           9* 

3. วิชาเลือกเสรี 6 
รวม 129 

 * หมวดวิชาเลือก จาํนวน 9 หน่วยกิต หากนกัศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทใดวิชาหน่ึง  จนครบโครงสร้าง 
วิชาโท นกัศึกษาจะไดวิ้ชาโทในหลกัสูตรนั้น ๆ  

 
รหัสวชิาในหลกัสูตร   

รหสัวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ประกอบดว้ยอกัษรยอ่ 2 ตาํแหน่ง และ                
ตวัเลข 3 ตาํแหน่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

อกัษรสองตวัแรก บช./AC หมายถึง วชิาของภาควชิาการบญัชี 
ตวัเลข 3 ตาํแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มีความหมาย ดงัน้ี 

เลขหลกัหน่วย หมายถึง การเรียงลาํดบัวชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มวชิาเอกบงัคบั/เอกเลือก/วชิาแกนบงัคบั 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ชั้นปีท่ีควรศึกษา 
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รายวชิาในหลกัสูตร  
    

1)  วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต   
ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1:  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลัยท่ีกาํหนดให้นักศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจาํนวน             
21 หน่วยกิต ดงัน้ี        
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                 (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดมนุษยศาสตร์   บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์   บงัคบั 2 วชิา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
มธ. 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences        
หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์     บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 : คณติศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต จากวชิาต่อไปน้ี 
มธ. 152  หลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 
หมวดภาษา  
ท. 161  การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
สษ. 070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  (สาํหรับผูท่ี้มีพื้นความรู้ไม่ถึง สษ.171)    0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
สษ. 172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3        3 (3-0-6) 
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EL 172  English Course 3 
  ส่วนที ่2: นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามท่ีคณะฯ กาํหนดไว ้จาํนวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1. บงัคบั      2    วชิา       6   หน่วยกิต 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล      3 (3-0-6) 
EG 221  Reading for Information 
อ.241  การฟัง – การพดู 1       3 (3-0-6) 
EG 241  Listening – Speaking 1 
  2. เลือกศึกษา 1 วชิา 3 หน่วยกิต จากวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ของมหาวิทยาลยั หรือวิชาเบ้ืองตน้
อ่ืนๆ ท่ีคณะต่างๆ เสนอ และทางมหาวิทยาลยัเทียบให้เท่ากบัวิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ยกเวน้ รายวิชาใน
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวชิา พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ 
 
2)  วชิาเฉพาะ         93 หน่วยกติ 
 2.1)  วชิาแกนบังคับ   45 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาแกนบงัคบัท่ีคณะฯ กาํหนด ดงัน้ี 
พบ.201 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ     3 (3-0-6) 
BA 201 Business Law 
พบ.202 การภาษีอากร        3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
พบ.203 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
พบ.204 สถิติธุรกิจ         3 (3-0-6) 
BA 204 Business Statistics 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยทุธ์       3 (3-0-6) 
BA 401 Strategic Management 
บช.201 การบญัชีชั้นตน้        3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
กง.201 การเงินธุรกิจ        3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
กต.201 หลกัการตลาด        3 (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
ทม.201 หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
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บป.201 หลกัการบริหารการปฏิบติัการ      3 (3-0-6) 
OM 201 Principles of  Operations Management 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ      3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC 213 Introductory Microeconomics 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC 214 Introductory Macroeconomics 
สษ.221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
EL 221 Communicative Business English 1 
สษ.321 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2      3 (3-0-6) 
EL 321 Communicative Business English 2 
 
2.2)  วชิาเอก       39 หน่วยกติ 
 
  2.2.1) วชิาเอกบังคับ  33 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามท่ีคณะฯ กาํหนด ดงัน้ี 
บช.311 การบญัชีชั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบญัชีชั้นกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบญัชีตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.315 การบญัชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 315 Tax Accounting 
บช.316 การสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 316 Auditing 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองคก์ร   3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
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AC 318 Accounting Information Systems 
บช.411 การบญัชีชั้นสูง 1       3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting1 
บช.412 การบญัชีชั้นสูง 2       3 (3-0-6) 
AC 412 Advanced Accounting2 
บช.413 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน    3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 
 2.2.2) วชิาเอกเลอืก  6 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาตอ้งศึกษารายวชิาในหมวดวชิาเอกเลือกของสาขาวชิาการบญัชี รวมไม่นอ้ยกวา่             
6 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1.  วชิาสัมมนาทางการบญัชี   เลือกศึกษา 1 วชิา   3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
บช.421 สัมมนาการบญัชีการเงิน      3 (3-0-6) 
AC 421 Seminar in Financial Accounting 
บช.431 สัมมนาการบญัชีเพื่อการบริหาร     3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
บช.441 สัมมนาการสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing 
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3 (3-0-6) 
AC 443 Seminar in Internal Audit 
 

 2.  เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่  1 วชิา 3 หน่วยกิต จากรายวชิา ดงัน้ี โดยไม่จาํกดัวา่
จะตอ้งเลือกวชิาภายในกลุ่มวชิาเดียวกนั 
 กลุ่มวชิาการบัญชี 
บช.329 การฝึกงานทางการบญัชี   3 (ฝึกงานอยา่งนอ้ย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
AC 329 Internship in Accounting 
บช.331 การบญัชีเพื่อความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม   3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
บช.342 การบญัชีนิติวทิยา       3 (3-0-6) 
AC 342 Forensic Accounting 
บช.391 การบญัชีหวัขอ้พิเศษ 1      3 (3-0-6) 
AC 391 Special Topics in Accounting 1 
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บช.392 การบญัชีหวัขอ้พิเศษ 2      3 (3-0-6) 
AC 392 Special Topics in Accounting 2 
บช.421 สัมมนาการบญัชีการเงิน      3 (3-0-6) 
AC 421 Seminar in Financial Accounting 
บช.422 การบญัชีระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting  
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร       3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem 
บช.431 สัมมนาการบญัชีเพื่อการบริหาร     3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
บช.433 การบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคุม     3 (3-0-6) 
AC 433 Accounting for Planning and Control 
บช.441 สัมมนาการสอบบญัชี       3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing  
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
AC 442 Information Systems Audit and Control 
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3 (3-0-6) 
AC 443 Seminar in Internal Audit 
บช.452 การบญัชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองคก์ร   3 (3-0-6) 
AC 452 Accounting Integration for ERP 
บช.492 ระเบียบวธีิคิดวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ทางการบญัชี    3 (3-0-6) 
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting 
บช.499 การศึกษาอิสระทางการบญัชี       3 (0-0-9) 
AC 499 Independent Study in Accounting 
 กลุ่มวชิาการเงิน 
กง.211 ตลาดการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 211 Financial Markets 
กง.311 การบริหารการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312 การลงทุน        3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ       3 (3-0-6) 
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FN 323 Credit Management 
กง.341 การบริหารการประกนัวนิาศภยั      3 (3-0-6) 
FN 341 Non-Life Insurance Management 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหน้ี      3 (3-0-3) 
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis 
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยทุธ์      3 (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 
กง.415 การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงิน   3 (3-0-6) 
FN 415  Financial Risk Analysis and Management 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน      3 (3-0-6) 
FN 451 Equity Securities Analysis 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 452 Financial Derivatives Analysis 
 กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยกุตโ์ดยผูใ้ช ้ 3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development 
รส.314 ระบบฐานขอ้มูล        3 (3-0-6) 
IS314  Database Systems 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6)  
IS315 Information System Analysis  
รส.451 ความมัน่คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
IS451 Information System Security and Control  
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
 กลุ่มวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.311 พฤติกรรมองคก์าร       3 (3-0-6) 
HR 311  Organizational Behavior 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน      3 (3-0-6) 
HR 312  Performance Management System 
ทม.324 การพฒันาองคก์ารและการบริหารการเปล่ียนแปลง   3 (3-0-6) 
HR 324 Organization Development and Change Management 
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กลุ่มวชิาบริหารการปฏิบัติการ 
บป.311 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ     3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting 
  

กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
ลจ.212 การจดัการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ    3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
  กลุ่มวชิาธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
  
2.3)  วชิาเลอืก  9 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาเลือกศึกษาวชิาเลือก รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี 
 1. เลือกศึกษารายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หรือ 
    2) เลือกศึกษาวชิาโทของสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงทั้งในและนอกคณะฯ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเม่ือศึกษาไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตรวชิาโทแลว้ นกัศึกษาจะไดว้ชิาโท
ในหลกัสูตรนั้นๆ  
 หากรายวชิาใดในโครงสร้างของวชิาโท ถูกระบุใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างวชิาเอกของ
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต การศึกษาเพียงคร้ังเดียว สามารถนบัเป็นรายวชิาตามโครงสร้างได ้ทั้งวชิาเอกของ
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตและวชิาโทท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษา แต่จาํนวนหน่วยกิตของวชิาโทในส่วนท่ีไม่นบัซํ้ า
กบัวชิาเอกของหลกัสูตรบญัชี ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 

3)  วชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 วชิาเลือกเสรีท่ีแนะนาํใหน้กัศึกษาเลือกศึกษา มีดงัน้ี 
 1.  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เช่น  
พบ.321 การฝึกงานเพื่อสังคม 1    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
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BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
พบ.322 การฝึกงานเพื่อสังคม 2    3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
พบ.421 การกาํกบัดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม     3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 
หรือ 2.  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลือกเสรี 
ทั้งน้ี ใหห้มายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี  ภาษาญ่ีปุ่น  
ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย ์ ภาษาเวยีดนาม  ภาษาลาว  และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝร่ังเศส  ภาษา
รัสเซีย  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน ดว้ย 
 ทั้งนี ้นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นวชิา
ศึกษาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

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

 

 เงื่อนไขการศึกษาวชิาโทการบัญชี 
  1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  18  หน่วยกติ 
  นกัศึกษาคณะพาณิชยฯ์ ท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ ตามท่ี
กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  และตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวิชาบงัคบัแต่ละรายวิชา ไม่ตํ่ากวา่ C และไดค้่าระดบัเฉล่ีย
สะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

1. บงัคบั      5    วชิา       15   หน่วยกิต 
บช.311 การบญัชีชั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบญัชีชั้นกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบญัชีตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 
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2. เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบญัชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบญัชี สามารถศึกษาวิชา 
บช.313 การบญัชีตน้ทุน (วิชาโทบงัคบั) และวิชา บช.314 การบริหารตน้ทุน (วิชาโทบงัคบั) ทดแทน วิชา 
บช.202 การบญัชีเพื่อการจดัการ (วชิาแกนร่วมบงัคบั) ในทางกลบักนัวชิา บช.202  
ไม่สามารถนบัทดแทนวชิา บช.313 และ บช.314 ได ้
  2)  ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 24 หน่วยกติ 
  นกัศึกษานอกคณะพาณิชยฯ์ ท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาโทการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ 
ตามท่ีกาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี โดยตอ้งสอบไล่ไดใ้นรายวชิาบงัคบัท่ีไม่ใช่วชิาแกนบงัคบัของหลกัสูตรบญัชี
บณัฑิตแต่ละรายวชิาไม่ตํ่ากวา่ C และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมวชิาโททั้งหมดไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
 

  1.  บงัคบั 7  วชิา 21  หน่วยกิต 
บช.201 การบญัชีชั้นตน้        3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
กง.201 การเงินธุรกิจ        3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
บช.311 การบญัชีชั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
AC 311  Intermediate Accounting  1 
บช.312 การบญัชีชั้นกลาง 2       3 (3-0-6) 
AC 312  Intermediate Accounting  2 
บช.313 การบญัชีตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
บช.314 การบริหารตน้ทุน       3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management  
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3 (3-0-6) 
AC 318 Accounting Information Systems 
  2.  เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบญัชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิา 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
 
 ส่วนที ่1 
 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนใหน้กัศึกษา
ไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็น ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตยและใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยใชว้ธีิการ
เรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing)  
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยคุต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญา
สร้างสรรคข์องมนุษย ์ตลอดจนใหรู้้จกัมีวธีิการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติกาํลงัเผชิญอยู ่
อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ีปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อท่ี
เราจะสามารถดาํเนินชีวติต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงใหเ้ห็นวา่วชิาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดย
ศึกษากาํเนิดของสังคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวทิยาศาสตร์ การรับ
เอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของวทิยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ 
(Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาํคญั ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสังคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
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มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีความสาํคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยกีบัเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณติศาสตร์  3 (3-0-6) 
TU 152   Fundamental Mathematics 
 (วชิาน้ีสาํหรับนกัศึกษาท่ีเคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ตํ่ากวา่ 16หน่วย
กิตหรือเป็นวชิาท่ีคณะ/สาขาวชิาบงัคบัใหเ้รียน) 
 หลกัเกณฑท์างตรรกศาสตร์ท่ีใชใ้นการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอา้งเหตุผล การอุปนยั
เชิงคณิตศาสตร์    การพิสูจน์ในทฤษฎีเก่ียวกบัอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแกอ้สมการ ฟังกช์นั ฟังกช์นั
ชนิดต่างๆ โจทยป์ระยกุตข์องฟังกช์นั การเขียนกราฟของฟังกช์นั การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนยอ่ย 
การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นอยา่งง่าย 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย   3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 หลกัและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพดู โดยเนน้การ       
จบัใจความสาํคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
 เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษยงั

ไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้(รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้(U) และ
จะไม่นาํไปคิดรวมกบัจาํนวนหน่วยกิตทั้งหมดหรือคาํนวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติจริง
ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 
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สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2  3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ชิา สษ.070หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียม             
ความพร้อมนกัศึกษาสาํหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3  3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบไดว้ชิา สษ.171หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการในระดบัท่ี
ซบัซอ้นกวา่ในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
 
 ส่วนที ่2 
 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล       3 (3-0-6) 
EG 221 Reading for Information 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ชิา สษ. 172 หรือไดรั้บยกเวน้ สษ. 172 
 กลวธีิต่างๆ ท่ีใชใ้นการอ่านงานเขียนประเภทใหข้อ้มูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เน้ือหา และ
วธีิการนาํเสนอขอ้มูลของผูเ้ขียน ฝึกสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านโดยเขียนเป็นเคา้โครง และเขียนสรุปความ 
รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีอ่านโดยการอภิปราย 
 
อ.241 การฟัง – การพูด 1        3 (3-0-6) 
EG 241 Listening – Speaking 1 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ชิา สษ. 172 หรือไดรั้บยกเวน้ สษ. 172 
 ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั ฝึกทกัษะในการฟังระดบัตน้ ฝึกการออกเสียงท่ี
ถูกตอ้ง เรียนรู้วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกาํหนด ให ้เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 
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วชิากลางของคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
 
พบ.201   หลกักฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BA 201   Business Law  
 วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีท่ี  2  
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัองคก์รธุรกิจไดแ้ก่รูปแบบองคก์รธุรกิจตามกฎหมายไทยลกัษณะ
กฎหมายและการชาํระบญัชีกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเช่นหลกักฎหมายซ้ือขายเช่า
ทรัพยเ์ช่าซ้ือกูย้มืค ํ้าประกนัจาํนองจาํนาํตัว๋เงินฯลฯรวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุน
และตราสารหน้ี 
 
พบ.202   การภาษีอากร         3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีท่ี  2 
ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป์รวมทั้งภาษีท่ีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บไดแ้ก่ภาษีโรงเรือนภาษีบาํรุง
ทอ้งท่ีและภาษีป้ายความรับผิดชอบของบุคคลและองคก์รธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี 
 
พบ. 203  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ      3  (3-0-6) 
BA 203    Business Quantitative Analysis 
 ความสาํคญัและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนาํการวเิคราะห์เชิงปริมาณไปใชใ้น
การตดัสินใจทางธุรกิจ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ตวัแบบข่ายงาน การวเิคราะห์มาร์คอฟ ตวั
แบบการควบคุมของคงคลงั และการจาํลองสถานการณ์ ทกัษะในการวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การประยกุตใ์ชก้บัปัญหาจริงทางธุรกิจ และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
พบ.204  สถิติธุรกจิ         3  (3-0-6) 
BA 204   Business Statistics 
 การรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบค่าสถิติของตวัอยา่งและค่าพารามิเตอร์ของประชากรทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (ทฤษฎีเบส์) ตวัแปรเชิงสุ่มและค่าท่ีคาดไวก้ารแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยหลกัการวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชผ้ลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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พบ.321  การฝึกงานเพือ่สังคม1    3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1 
 วชิาบงัคบัก่อน: นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 3  
 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางธุรกิจ หรือบญัชีท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของสังคม และฝึกฝน
การทาํงานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกบัโครงการความร่วมมือระหวา่งคณะฯ และองคก์รธุรกิจ 
หน่วยงานภาครัฐ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร หรือชุมชน เพื่อพฒันา แกปั้ญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม หรือชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  
 สาํหรับการดาํเนินการจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะท่ีปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลท่ีชดัเจน โดยจะฝึกปฏิบติังานกบั
องคก์รธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร หรือชุมชนท่ีมีการตกลงความร่วมมือจริง เป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 200 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 
พบ.322  การฝึกงานเพือ่สังคม2    3 (ฝึกงาน 200 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ชิา พบ.321  
 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางธุรกิจ หรือบญัชีท่ีไดศึ้กษามา เพื่อต่อยอดการแกไ้ขปัญหาของสังคม และ
ฝึกฝนการทาํงานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกบัโครงการท่ีต่อเน่ืองจากวชิาการฝึกงานเพื่อสังคม 
1 ท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งคณะฯ และองคก์รธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร หรือ
ชุมชนเพื่อพฒันา แกปั้ญหา หรือสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคม หรือชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
 สาํหรับการดาํเนินการจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะท่ีปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลท่ีชดัเจน โดยจะฝึกปฏิบติังานกบั
องคก์รธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร หรือชุมชนท่ีมีการตกลงความร่วมมือจริง เป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 200 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

 
พบ.401   การบริหารเชิงกลยุทธ์        3  (3-0-6) 
BA 401   Strategic Management 
 วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีท่ีท่ี 4 
 หลกัการบริหารกลยทุธ์ทางธุรกิจและการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื           
โดยจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนด
วสิัยทศัน์  การกาํหนดพนัธกิจ  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  การกาํหนดกลยทุธ์ทั้งใน
ระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี กระบวนการของการการนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติั และ
กระบวนการติดตามประเมินผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
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พบ.421 การก ากบัดูแลกจิการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่      3 (3-0-6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาฐานะชั้นปีท่ี  4 
ศึกษาถึงบรรษทัภิบาลในฐานะปัจจยัหน่ึงท่ีสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใหก้บักิจการซ่ึงประกอบดว้ย 

การบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า บรรษทัภิบาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
และการทาํงานร่วมกนัของปัจจยัดงักล่าว รวมทั้งกลไกการทาํงานของบรรษทัภิบาลในรายละเอียด ซ่ึง
รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวฒันธรรมองคก์ร การบริหารความเส่ียง การควบคุม การติดตามและการ
ประเมินผล ซ่ึงจะมีการอภิปรายอยา่งกวา้งขวางถึงการประยกุตใ์ชใ้นต่างประเทศและในประเทศ ประเด็น
บรรษทัภิบาลท่ีทนัสมยั เพื่อหาขอ้สรุปเชิงวชิาการและการประยกุต์ใชต่้อไป 
 
วชิาเอกการบัญชี 
 
บช.201 การบัญชีช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AC 201   Fundamental Accounting  
 หลกัการเบ้ืองตน้ แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การจดัทาํ
และการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบญัชี การบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการสินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ   

 
บช.202 การบัญชีเพือ่การจัดการ       3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 
 การสะสมขอ้มูลเบ้ืองตน้และการนาํขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั 
 (ไม่นบัหน่วยกิตใหก้บันกัศึกษาวชิาเอกสาขาการบญัชี และนกัศึกษานอกคณะฯ ท่ีศึกษาสาขาวชิา
การบญัชีเป็นวชิาโท) 
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บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1        3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting  1 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 

แม่บทการบญัชี หลกัการ วธีิปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การ
จาํแนกประเภท การรับรู้รายการ การวดัมูลค่าและการตีราคาของสินทรัพย ์หน้ีสินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์และหน้ีสินแต่ละรายการ และเหตุการณ์
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2        3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting  2  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201  

หลกัการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดส้าํหรับรายการขายสินคา้และใหบ้ริการ วธีิการบญัชีสาํหรับ
สัญญาเช่า การบนัทึกบญัชีและการนาํเสนอรายการเก่ียวกบัส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงิน      กาํไรต่อหุน้ 
การนาํเสนองบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆในงบการเงิน การจดัทาํงบกระแสเงินสดและงบการเงิน
ระหวา่งกาล นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงทางบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด        การบญัชีสาํหรับ
การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา จริยธรรมของวชิาชีพ 

 

บช.313 การบัญชีต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 313 Cost Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ชิา บช.201  

ความสาํคญัและบทบาทของการบญัชีตน้ทุน ความหมายของตน้ทุนต่างๆ การบนัทึกตน้ทุนใน
ระบบบญัชี ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งทาํ ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต  การปัน
ส่วนตน้ทุนแผนกบริการ  การปันส่วนตน้ทุนร่วมและการบญัชีสาํหรับผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ ตน้ทุนคุณภาพ 
ระบบตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม ระบบบญัชีตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลแตกต่างระบบการ
ผลิตแบบทนัเวลา (Just-in-time production) 
 

บช.314 การบริหารต้นทุน        3 (3-0-6) 
AC 314 Cost Management 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิาบช.313 
 การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานภายใตส้ภาวการณ์ท่ี
แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบงบประมาณ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนปริมาณและกาํไร  การวเิคราะห์
ตน้ทุน การกาํหนดราคาสินคา้ งบประมาณจ่ายลงทุน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบติังาน
หน่วยงาน ราคาโอน   
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บช.315  การบัญชีภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 315  Tax Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 และพบ.202  

ความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหวา่งกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษีรวมถึงการบนัทึกบญัชี
ผลแตกต่างดงักล่าวภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีการบญัชีภาษีเงินได ้
หกั ณ ท่ีจ่ายการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบญัชีภาษีธุรกิจเฉพาะ ความรับผิดชอบใน    การเสียภาษี 
จริยธรรมของวชิาชีพและอาํนาจของเจา้พนกังานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเรียก
เก็บเพิ่มเติม 
 
บช.316 การสอบบัญชี         3 (3-0-6) 
AC 316 Auditing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.311 และบช.312  
 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการสอบบญัชีและวชิาชีพสอบบญัชี จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี หลกัฐาน
การสอบบญัชี เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบการวางแผนงาน
ตรวจสอบ ขอ้ผดิพลาดและการทุจริต ความเส่ียงในการสอบบญัชี ความมีสาระสาํคญั 
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบบญัชีท่ี
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การสุ่มตวัอยา่งในการสอบบญัชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบ
เน้ือหาสาระในวงจรและบญัชีท่ีสาํคญัต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 

แนวความคิดทัว่ไปและองคป์ระกอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO การ
ประเมินผลการควบคุมภายในแนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์ร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) การจดัระบบงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายในและผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และองคป์ระกอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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บช.318   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3 (3-0-6) 
AC 318   Accounting Information Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201และ รส.201  

แนวคิดเบ้ืองตน้ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผล 
วธีิการจดัทาํรายงานการเงินและรายงานเพื่อการจดัการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี       วงจร
ทางธุรกิจขั้นพื้นฐานและผลกระทบของการใชก้ารพาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 
บช.329 การฝึกงานทางการบัญชี  3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
AC 329 Internship in Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาเอกการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 3 

การพฒันาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทาํงานจริงในสายวชิาชีพบญัชีบญัชีใน
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในสายวชิาชีพการบญัชีท่ีนกัศึกษาสนใจ (การฝึกงานเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึง
นกัศึกษามีความรับผดิชอบในการจดัหาหน่วยงานหรือองคก์รท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิาเพื่อ
ฝึกงาน) 
 
บช.331 การบัญชีเพือ่ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม    3 (3-0-6) 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.313หรือ บช.202  

กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ความรับผดิชอบของภาคธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การรวบรวม บนัทึก และวเิคราะห์ขอ้มูลรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มการจดัทาํ
รายงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัทาํรายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
บช.342    การบัญชีนิติวิทยา        3 (3-0-6) 
AC 342 Forensic Accounting  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.316 
 แนวคิดและหลกัปฏิบติัทางดา้นการบญัชีนิติวทิยา ลกัษณะการฉอ้ฉล การจาํแนกประเภท   การ
ฉอ้ฉล ผูก้ระทาํการและมูลเหตุจูงใจในการฉอ้ฉล ขั้นตอนกระบวนการป้องกนั การตรวจจบั และ การ
สืบสวนการฉอ้ฉลทั้งในระดบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน การรวบรวมเอกสาร พยานหลกัฐานเพื่อ
กระบวนการยติุธรรมขอบเขตของการบญัชีนิติวทิยาร่วมสมยั การฟอกเงิน การฉ้อฉลทาง Internet  และการ
โจรกรรมอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล 
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บช.391 การบัญชีหัวข้อพเิศษ 1        3 (3-0-6) 
AC 391 Special Topics in Accounting 1 
 วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาเอกการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 3 

ปรัชญา แนวคิด หลกัการร่วมสมยั  และพฒันาการใหม่ในแวดวงวชิาชีพการบญัชี แนวโนม้ท่ี
สาํคญัเพื่อพฒันากระบวนทศัน์และความสาํเร็จของการทาํงานในอนาคต  
 
บช.392   การบัญชีหัวข้อพเิศษ 2        3 (3-0-6) 
AC 392 Special Topics in Accounting 2 
 วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาเอกการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 3 

ปรัชญา แนวคิด หลกัการร่วมสมยั  และพฒันาการใหม่ในแวดวงวชิาชีพการบญัชี แนวโนม้ท่ี
สาํคญัเพื่อพฒันากระบวนทศัน์ และความสาํเร็จของการทาํงานในอนาคต 
 
บช.411    การบัญชีช้ันสูง 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.311 และบช.312  

การบญัชีสาํหรับสาํนกังานใหญ่และสาขาการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจการบญัชีสาํหรับเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย การบญัชีสาํหรับส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ การจดัทาํ และการนาํเสนอ
งบการเงินรวม การแปลงค่างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บช.412 การบัญชีช้ันสูง 2          3 (3-0-6) 
AC 412 Advanced Accounting 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.311 และ บช.312  

การบญัชีเก่ียวกบักิจการประเภทหา้งหุน้ส่วน กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน กิจการท่ีไม่
แสวงหากาํไร หลกัการรับรู้รายไดส้าํหรับการขายผอ่นชาํระการฝากขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละสัญญา
ก่อสร้างก่อสร้าง การบญัชีเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ การป้องกนัความเส่ียง และผลประโยชน์พนกังาน 
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บช.413 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน     3 (3-0-6) 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.311 และ บช.312 

รูปแบบของขอ้มูลและลกัษณะสาํคญัของงบการเงินสาํหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายทางบญัชีท่ี
แตกต่างกนั วธีิการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางบญัชีอ่ืนท่ีสาํคญั 

 
บช.421   สัมมนาการบัญชีการเงิน       3 (3-0-6) 
AC 421   Seminar in Financial Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.311 และ บช.312  

คาํจาํกดัความวตัถุประสงค ์หลกัการและววิฒันาการของการบญัชีรวมถึงปัญหาเก่ียวเน่ืองกบั
ประเด็นทางดา้นจริยธรรมและอ่ืนๆอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษี
อากรฯลฯหวัขอ้อภิปรายจะมุ่งเนน้ถึงความรู้ใหม่หรือประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอ้มในแต่ละปีและฝึกใหรู้้จกัทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลทั้งการเขียนและการนาํเสนอดว้ยวาจา 
 
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
AC 422 International Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 และ นกัศึกษาฐานะชั้นปีท่ี 4 

การบญัชีเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ สภาพภูมิหลงัเพื่อความเขา้ใจลึกซ้ึงในรายงานการเงิน
ระหวา่งประเทศ   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางการบญัชีท่ีมีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีแต่ละประเทศ  ปัญหาการกาํหนดราคาโอนบทบาทและขอ้จาํกดัในการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
ประโยชน์ในการวเิคราะห์งบการเงินและการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ ประเด็นทางดา้นภาษีอากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 423 Tax Problem 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.315 
 วเิคราะห์คาํวนิิจฉยัปัญหาภาษีอากรจากคาํพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากร 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติั การส่งเสริมการ
ลงทุน ขอ้กาํหนดพระราชบญัญติัอนัเก่ียวเน่ืองกบันิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีออกมา
บงัคบัใช ้
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บช.431 สัมมนาการบัญชีเพือ่การบริหาร       3 (3-0-6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.314  

ศึกษา  คน้ควา้  อภิปราย  แลกเปล่ียนความเห็นในเร่ืองจริยธรรมนกับญัชี ประเด็นต่าง ๆทางการ
บญัชีบริหารท่ีเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
บช.433 การบัญชีเพือ่การวางแผนและควบคุม      3 (3-0-6) 
AC 433 Accounting for Planning and Control 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.314  

แนวคิดของการวางแผนและควบคุมในองคก์ร ประเภทของระบบการควบคุมการติดตาม
ประเมินผล เคร่ืองมือควบคุมเชิงกลยทุธ์ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ การบริหารเชิงสมดุล 
 
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี        3 (3-0-6) 
AC 441 Seminar in Auditing  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.316  

การวเิคราะห์ อภิปรายและคน้ควา้เพื่อให้เกิดความรู้ และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี แนวทางการแกปั้ญหาอนัก่อให้เกิดทกัษะเม่ือปฏิบติังานจริงได ้
การใชก้รณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาดา้นต่าง ๆ ของหลกัการและการปฏิบติังานสอบบญัชี          ความเป็นอิสระ 
ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการสอบบญัชี ตลอดจนเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของวงการวชิาชีพ 
 
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
AC 442 Information Systems Audit and Control 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.316 และบช.318 

หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบ
จากพฒันาการเทคโนโลยท่ีีมีต่อการตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดบัองคก์รระดบัหน่วยงาน และ
ระบบงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งการประเมินประสิทธิผลการควบคุม วธีิการตรวจสอบและการใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปเพื่อช่วยในการตรวจสอบตลอดจนการจดัทาํรายงานการตรวจสอบ 
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บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน       3 (3-0-6) 
AC443 Seminar in Internal Audit 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.317  

อภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในสาํหรับบทบาทใน
ส่วนท่ีเป็นกลไกในการกาํกบัดูแลกิจการ บทบาทและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในประเภทต่างๆ  จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบภายใน และประเด็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงเร่ืองท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
 
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพือ่การบริหารทรัพยากรองค์กร    3 (3-0-6) 
AC 452 Accounting Integration for ERP  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.318 

แนวความคิดวธีิการและหลกัการของการประยกุตท์างบญัชีเพื่อระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรภายในองคก์ร (Enterprise Resource Planning, ERP) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต
เน้ือหาของวชิารวมถึงการจดัหาและการเลือก Software ท่ีรองรับระบบERP การนาํระบบ ERP มาใชใ้น
องคก์รและปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํระบบ ERP มาใชใ้นองคก์รการประยกุตใ์ช ้ERP Software 
packages จากบริษทัท่ีเป็นผูน้าํทางดา้น ERP  application (เช่น Oracle) ในกระบวนการทางธุรกิจรวมทั้ง
การศึกษาถึงระบบยอ่ยและการนาํระบบยอ่ยมาใชง้านร่วมกนัในระบบ ERP นอกจากน้ีเน้ือหาของวชิายงั
ครอบคลุมถึงแนวคิดและหลกัการปฏิบติัในการออกแบบฐานขอ้มูลและ user interfaces โดยใช ้Database 
Application เช่น Oracle PL/SQL    
 
บช.492 ระเบียบวธีิคิดวธีิวจัิยเบือ้งต้นทางการบัญชี     3 (3-0-6) 
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาเอกการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 4 

ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัทางการบญัชีขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการทาํวิจยั และ        การ
ออกแบบระเบียบวธีิวจิยัต่างๆ ท่ีใชใ้นแวดวงการวิจยัทางบญัชี การตั้งคาํถามวจิยั และการออกแบบระเบียบ
วธีิวจิยั  

 
บช.499 การศึกษาอสิระทางการบัญชี       3 (0-0-9) 
AC 499 Independent Study in Accounting  
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาเอกการบญัชี ฐานะชั้นปีท่ี 4 

การศึกษาเชิงลึกดา้นประเด็นปัญหาหรือหวัขอ้พิเศษทางการบัญชี   ภายใตก้ารควบคุมดูแลแนะนาํ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิา  
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วชิาเอกการเงิน 
 
กง.201 การเงินธุรกจิ   3  (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.201 
หลกัการบริหารการเงินท่ีผูจ้ดัการทางการเงินตอ้งรับผดิชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของ

กิจการสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางการเงิน เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน การวเิคราะห์ทางการเงิน      
การวเิคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวเิคราะห์เบ้ืองตน้ของความเส่ียง และ
อตัราผลตอบแทน การวเิคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
(งบจ่ายลงทุน)  การจดัส่วนผสมทางการเงินการจดัหาเงิน ทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตน้ทุนของ
เงินทุนท่ีจดัหามาเพื่อลงทุนในกิจการ 
 
กง.211 ตลาดการเงิน   3  (3-0-6) 
FN 211   Financial  Markets 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาฐานะชั้นปีท่ี 2 
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อตลาดการเงิน

นโยบายการเงิน อตัราดอกเบ้ีย การกาํกบัและควบคุมสถาบนัการเงิน การทาํงานของตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ตลาดการเงินระหวา่งประเทศ บทบาทและหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย 
 
กง.311   การบริหารการเงิน   3  (3-0-6) 
FN 311   Financial Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา  
(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) 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการท่ีผูจ้ดัการทางการเงินตอ้งเผชิญใน

สถานการณ์จริง การบริหารการเงินทั้งดา้นสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของใหบ้รรลุเป้าหมายของ
กิจการการ นาํเคร่ืองมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหารสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของการ ศึกษาใน
เชิงลึกของการนาํโมเดลต่างๆ ทางการเงินมาใชใ้นการกาํหนดระดบัและการตดัสินใจในการบริหาร
สินทรัพยห์มุนเวยีน งบจ่ายลงทุน (สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน) ภายใตภ้าวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน 
(ความเส่ียง) การกาํหนดโครงสร้างทุนและส่วนผสมทางการเงินท่ีเหมาะสม การประเมินมูลค่าและตน้     
ทุนของเงินทุนจากหน้ี และส่วนของเจา้ของ และตราสารการเงินใหม่ๆ การตดัสินใจในการจดัหาเงินทุน 
การตดัสินใจเช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง แนวคิดดา้นปัญหาตวัแทนธรรมาภิบาลของกิจการ 
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กง.312   การลงทุน   3  (3-0-6) 
FN 312  Investments      

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา 
(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) 
วธีิการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารหน้ี ตราสารทุน ออปชัน่ และตราสารซ้ือขายล่วงหนา้ 

วธีิการวดัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด่ียวและกลุ่มหลกัทรัพย ์           
ปัจจยักาํหนดอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 
กง.323 การบริหารสินเช่ือ   3  (3-0-6) 
FN 323   Credit Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.201  
ความสาํคญัและประเภทของสินเช่ือ การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการใหสิ้นเช่ือของ

ธุรกิจการคา้ สถาบนัการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเช่ือ การกาํหนดวงเงินและอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีควรจะเป็น การพิจารณาโครงการเงินกู ้การควบคุมและการติดตามหน้ี การจดัเก็บหน้ีและ          
การแกไ้ขหน้ีท่ีมีปัญหา การใชร้ะบบประมวลขอ้มูล โดยคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์สินเช่ือ 
 
กง.341 การบริหารการประกนัวินาศภัย       3  (3-0-6) 
FN 341   Non-Life Insurance Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิากง.241  
ลกัษณะความเส่ียงภยั ประเภทของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์น ความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ภาระหน้ี ธุรกิจการประกนัภยัต่อการบริหารองคก์ร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจประกนั
วนิาศภยั การบริหารการประกนัต่อการบริหารการเงิน 
 
กง.351 การวเิคราะห์ตราสารหนี้   3  (3-0-6) 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.312 
ตราสารหน้ีและกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยและท่ีเป็นสากล  

โครงสร้างของตราสารหน้ี การกาํหนดราคาพฤติกรรมความเส่ียง การออกแบบตราสารหน้ี การวเิคราะห์ตรา
สารหน้ีท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น กลยทุธ์การลงทุนและการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหน้ี 
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กง.413   การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์       3  (3-0-6) 
FN 413 Strategic Financial Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.311 และ กง.312 
การวางแผนดา้นการเงินโดยบูรณาการความรู้หลายดา้น เช่น บญัชีวศิวกรรม เศรษฐศาสตร์เพื่อ

มองภาพรวมของแผน และสามารถวางแผนกลยทุธ์ (strategy) และกลวธีิ (tactical) ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทั การควบคุมตน้ทุนการผลิตโดยใชห้ลกั Value 
Engineering กระบวนการควบคุมและประเมินผลสาํเร็จของแผนดว้ยวธีิการสมยัใหม่ เช่น Balanced 
Scorecard ประเด็นดา้นธรรมาภิบาลโดยใชต้วัอยา่งของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็นการบรรยาย พร้อม
ทาํกรณีศึกษา 
 
กง.415   การวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงทางการเงิน    3  (3-0-6) 
FN 415   Financial Risk Analysis and Management    

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.311 และกง.312  
ประเภทของความเส่ียงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเส่ียง การวิเคราะห์ ความเส่ียง

ทางการเงินท่ีองคก์รประสบ การวดัความเส่ียงเพื่อเปรียบเทียบกบันโยบายความเส่ียงของกิจการ แนะนาํวธีิ 
และเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงใหมี้ระดบัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียง 
 
กง.451 การวเิคราะห์ตราสารทุน       3  (3-0-6) 
FN 451   Equity Securities Analysis         

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.312 
การวเิคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การวเิคราะห์

เศรษฐกิจการวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์บริษทั การประเมินราคาหลกัทรัพยแ์บบการคิดลด
กระแสเงินสดการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงเปรียบเทียบการวเิคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคการวเิคราะห์
หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณการประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย ์

 
กง.452 การวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน      3  (3-0-6) 
FN 452  Financial Derivatives Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา กง.312  
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ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Futures/Forward) สิทธิอนุพนัธ์เช่น Options และ 
Warrants และ Swaps  ทฤษฎีการกาํหนดราคาตราสารเหล่าน้ีการออกแบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อเก็งกาํไร
หรือป้องกนัความเส่ียง 
วชิาเอกการตลาด 
 

กต.201 หลกัการตลาด         3  (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing  
 (สาํหรับนกัศึกษาคณะพาณิชยฯ์ หรือนกัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะยา้ยเขา้คณะพาณิชยฯ์ เท่านั้น)
 ความหมายและความสาํคญัของการตลาด ในฐานะท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงทาง 
ธุรกิจ โดยเนน้แนวคิดการตลาดสมยัใหม่ บทบาท และผลกระทบท่ีสาํคญัของการตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด 
และกระบวนการบริหารการตลาดเบ้ืองตน้ ตลอดจนจริยธรรมของนกัการตลาด 
 

วชิาเอกระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ       3 (3-0-6) 
IS 201 Management Information Systems 
 บทบาทและความสาํคญัของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต ต่อองคก์ร องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศและการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ ประเภท
ของระบบสารสนเทศท่ีแบ่งตามการบริหารและการตดัสินใจ การไดม้าซ่ึงระบบสารสนเทศ รวมถึงประเด็น
ดา้นจริยธรรม ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  
 

รส.216 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้      3 (3-0-6) 
IS 216 End-User Application Development  
 เคร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีจะช่วยใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่ใช่ผูช้าํนาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟตแ์วร์
อยา่งง่าย หรือเพิ่มขยายแอปพลิเคชัน่ท่ีมีอยูไ่ด ้ภาษาท่ีใชส้าํหรับการสร้างหนา้เวบ็ ระบบจดัการเน้ือหา 
ซอฟตแ์วร์กระดาษทาํการ ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล หรือเคร่ืองมือ และเทคนิคอ่ืนๆ โดยแอปพลิเคชัน่ท่ี
พฒันาจะเนน้ไปท่ีแอปพลิเคชัน่ทางธุรกิจเป็นหลกั 
 

รส.314 ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา รส.201 
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 แนวคิดและองคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูลระบบการจดัการฐานขอ้มูลโมเดลและ
สถาปัตยกรรมของฐานขอ้มูลภาษาสาํหรับนิยามและจดัดาํเนินการฐานขอ้มูลการออกแบบฐานขอ้มูลการ
สาํรองขอ้มูลและการกูข้อ้มูล การเกิดภาวะพร้อมกนัความบูรณภาพการรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูล
และจริยธรรมการใชฐ้านขอ้มูลฐานขอ้มูลแบบกระจายและการใช้SQL ในการสร้างการเรียกใชแ้ละปรับปรุง
ฐานขอ้มูล 
 
รส.315 การวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
IS 315   Information System Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา รส.201 
 ภาพรวมและสภาพแวดลอ้มของการทาํงานเป็นนกัวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศใหก้บั
องคก์รธุรกิจ   องคค์วามรู้  ทกัษะ  และจรรยาบรรณท่ีช่วยใหน้กัวเิคราะห์ประสบความสาํเร็จในวชิาชีพ  เช่น 
วธีิการวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดเชิงระบบ   และการวเิคราะห์และแกปั้ญหากระบวนการทาํงาน
ทางธุรกิจ เป็นตน้ รวมทั้งขั้นตอน  กิจกรรมท่ีตอ้งทาํในกระบวนการพฒันาระบบและผลลพัธ์ท่ีไดใ้นแต่ละ
ขั้นตอน   แนวคิดระเบียบวธีิ และเทคนิคหลกัๆ สาํหรับการพฒันาระบบซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปใน
วชิาชีพ  ตลอดจนเคร่ืองมือต่างๆ สาํหรับการพฒันาระบบ เช่น  Computer Aided Software Engineering 
(CASE) เป็นตน้ โดยเนน้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบติัใหน้กัศึกษาสามารถใชแ้นวคิด ระเบียบวธีิ เทคนิค และ
เคร่ืองมือต่างๆ เหล่านั้นในการวเิคราะห์ระบบเพื่อจดัทาํแผนงานโครงการและขอ้กาํหนดความตอ้งการ
ระบบได ้

 
รส.451 ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 451 Information System Security and Control 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา รส.201 
 ความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการจดัการ การปฏิบติังาน ระบบ
เครือข่าย ฐานขอ้มูล และโปรแกรม เป็นตน้ การควบคุมท่ีองคก์รซ่ึงติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นควรจดัทาํ
รวมทั้งมาตรฐาน กฏหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
IS 459 Information Systems Audit 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา รส.451 
 วธีิการและเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อใหท้ราบวา่กิจการท่ีติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบ
ควบคุมอยา่งเหมาะสม ในการศึกษาจะเนน้การใชเ้ทคนิคต่างๆ นอกจากน้ียงัเนน้การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วย
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ในการตรวจสอบ การจดัทาํกระดาษทาํการ และรายงานการตรวจสอบซ่ึงแตกต่างไปจากการตรวจสอบอ่ืนๆ 
ในการศึกษาจะเนน้ให้นกัศึกษาทราบวธีิการตรวจสอบต่างๆ 
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วชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
 
ทม.201  หลกัการบริหาร        3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

แนวคิดทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร           
การวางแผน การจดัองคก์าร การเป็นผูน้าํ และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการ
บริหาร 
 
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ        3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ทม.211  
 แนวคิดพฤติกรรมองคก์ารระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร 
อาํนาจ การเมือง  และการหาขอ้ยติุความขดัแยง้  ความเป็นผูน้าํ  การติดต่อส่ือสาร การเปล่ียนแปลงและ    
การพฒันาองคก์าร 
 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ทม.211 
 แนวคิดการบริหารผลการปฏิบติังาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบติังาน/ผลงานเชิงกลยทุธ์ 
กระบวนการการบริหารผลการปฏิบติังาน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน/
ผลงาน  
 
ทม.324   การพฒันาองค์กรและการบริหารการเปลีย่นแปลง           3  (3-0-6) 
HR 324   Organization Development and Change Management  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ทม.201  
 แนวคิดการพฒันาองคก์ารและการบริหารการเปล่ียนแปลง การออกแบบองคก์าร กระบวนการใน
การบริหารการเปล่ียนแปลง เทคนิคการลดความตา้นทานการเปล่ียนแปลง 
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วชิาเอกบริหารการปฏิบัติการ 

บป.201  หลกัการบริหารการปฏิบัติการ        3 (3-0-6) 
OM201  Principles of Operations Management  
 บทบาทและหนา้ท่ีของการผลิตต่อสังคม   แนวคิดและวธีิการตดัสินใจในการเลือกกลยทุธ์      
การผลิตและบริการ การออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการ การวางแผนกาํลงัการผลิต การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังาน การวางผงัสถานประกอบการ การวเิคราะห์วธีิการทาํงานและระบบงาน 
การบริหารคุณภาพ การวางแผนวตัถุดิบ การจดักาํหนดการผลิต และการบริหารโครงการ  
 
บป.311 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
OM 311  Data Analysis for Decision Making 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ชิา พบ.203  
 เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ การใช้เคร่ืองมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณในการแกปั้ญหาทางธุรกิจ หวัขอ้ท่ีศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ นกัศึกษาจะ
มีโอกาสในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ในการแกปั้ญหาผา่นกรณีศึกษาทางธุรกิจ  
 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกจิ        3 (3-0-6) 
OM 316   Business Forecasting 
    วชิาบงัคบัก่อน:สอบไดว้ชิา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ      
(ส.218 และ ส.319)    

   การวเิคราะห์ขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการพยากรณ์อนาคต การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ ความสําคญัของการพยากรณ์ต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ ขอ้มูลท่ีใช ้การเลือกตวัแบบพยากรณ์ 
และการวดัความเหมาะสมของตวัแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับช่วยพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ เช่น 
Naïve Methods, Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression Methods, 
Time Series Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลพัธ์การพยากรณ์เขา้ดว้ยกนั
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการนาํไปใชจ้ริง  
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วชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

ลจ.212   การจัดการโลจิสติกส์เบือ้งต้น       3  (3-0-6) 
LO 212   Introduction to Logistics Management 
 คาํนิยามแนวคิด และทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ผา่นกิจกรรมหลกั ของระบบโล
จิสติกส์เช่น การจดัซ้ือการบริหารคลงัสินคา้ การจดัการสินคา้คงคลงัการกระจายสินคา้ การจดัการการขนส่ง 
และกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืนๆ 
 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกจิระหว่างประเทศ   3  (3-0-6) 
IB 311   Global Environment of International Business 
 สภาพแวดลอ้มท่ีสาํคญัของการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวตัน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม การเมือง ผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้ม ต่อการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศววิฒันาการท่ีสาํคญัของธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ววิฒันาการของการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทและผลกระทบจากการ
ลงทุนของบริษทัขา้มชาติ 
 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทยีบระบบธุรกจินานาชาติ     3  (3-0-6) 
IB 422   Comparative Business Systems  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ธร.311 
 เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่นระบบธุรกิจในเอเชีย 
ระบบธุรกิจในยโุรป ระบบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อระบบธุรกิจและการ
ดาํเนินธุรกิจ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางประวติัศาสตร์ และปัจจยั  ปัจจยัทางสังคม สาเหตุของความ
แตกต่างของระบบธุรกิจในโลก 
 
วชิาเอกธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation  
 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัมูลค่า วตัถุประสงค ์กระบวนการหลกัการและวธีิการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยล์กัษณะของอสังหาริมทรัพยท่ี์นาํมาเป็นหลกัประกนัและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ประกนัราคา รวมถึงศึกษาการดูลกัษณะท่ีดินโฉนด อาคารสถานท่ีรวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมา
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
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วชิาของสถาบันภาษา 
 
สษ.221   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1  3  (3-0-6) 
EL 221   Communicative Business English 1 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ชิา  สษ.172 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน โดยเนน้การอ่านบทความเชิงธุรกิจเพื่อเขียน
สรุปและแสดงความคิดเห็นในระดบัยอ่หนา้ ฝึกฟังเพื่อจบัประเด็นสาํคญั เพื่อพดูโตต้อบกนัในบริบททาง
ธุรกิจ และนาํเสนอรายงานปากเปล่าจากการคน้ควา้หวัขอ้ทางธุรกิจท่ีสนใจเพื่อพฒันาทกัษะการพดูและการ
คิดวเิคราะห์ 
 
สษ.321   ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2  3  (3-0-6) 
EL 321   Communicative Business English 2 
 วชิาบงัคบัก่อน:  สอบไดว้ชิา สษ.221 
 ฝึกฝนทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนในระดบัสูงข้ึน โดยเนน้การฟังเพื่อจบัประเด็น
หลกัและรายละเอียดปลีกยอ่ย ฝึกฝนทกัษะการพดูเป็นคู่และในกลุ่ม โดยใชบ้ริบททางธุรกิจดา้นต่างๆ มีการ
แสดงบทบาทสมมุติและใชเ้หตุการณ์เสมือนจริง ฝึกฝนการอ่านเพื่อเพิ่มพนูวงศพัท ์ความรู้และแนวคิดทาง
ธุรกิจ ฝึกฝนการเขียนเพื่อแสดงความคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน การฟังและการพดู 
 
วชิาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 213  Introductory Microeconomics  
 (สาํหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 แนวคิดและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทาํงาน
ของกลไกราคา อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการ
ผลิต ตน้ทุนการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎี
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และความลม้เหลวของตลาด  
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ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
EC 214  Introductory Macroeconomics  
 (สาํหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมายและวธีิการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
คาํนวณรายไดป้ระชาชาติ ทฤษฎีการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงคแ์ละอุปทาน
ของเงิน ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลงัในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชาํระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงการ
นาํดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจมหภาคไปใชใ้นการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
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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.  
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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. 
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EL 172 English Course 3        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of EL 171  or  Language  Institute  placement 

 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more 
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
 
 Part 2 
 
EG 221 Reading for Information       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption  

Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the 
writer’s presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about 
the texts through oral discussion. 
 
EG 241 Listening – Speaking 1       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption  
 Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including 
study of the culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in 
verbal communication in English. 
 
Business Core Courses 
BA 201   Business Law         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status  
 The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of 
business.  Review of particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right 
and bankruptcy, etc.  Also covered are the applications of law to financial instruments. 
 
BA 202 Taxation         3 (3-0-6) 

 Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status 
 An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, partnerships 
and corporations.  Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, property taxes, and other 
related taxes collected by government agencies. 
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BA 203    Business Quantitative Analysis                  3 (3-0-6) 
                Importance and benefits of the quantitative analysis, applications of quantitative analysis in 
business decision-making, linear programming models, transportation models, network models, Markov 
analysis, inventory control models, simulation, and applications of computer software on real-world 
problems modeling 
BA 204   Business Statistics                     3 (3-0-6) 

 Systematic data collection, sampling statistics, population parameters, probability theory and 
Bayes’ theorem, random variables, probability distributions, hypothesis testing, analysis of variance, 
correlation, linear regression, and analyzing and applying the results of statistical program  
 
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1                  3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and third-yearstudent status 
 Internship students apply business or accounting knowledge to solve social problems, to work 
as teams, and to cooperate with public sectors and organization in advantageous projects. 
 Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete 
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments. They have 
to work at least 200 hours during the semester. 
 
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2               3 (work at least 200 hours/semester) 
 Prerequisite : Have earned credits of BA 321 
 Internship students apply business or accounting knowledge to continue solving social 
problems, working as teams, and cooperating with public sectors and organization in advantageous 
projects in sustainable ways. 
 Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete 
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments. They have 
to work at least 200 hours during the semester. 
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BA 401   Strategic Management   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year  student status  
 The course examines a comprehensive process of strategic management and deep analysis of 
internal and external environments for high-impact corporate executives to make logical decisions in 
alignment with vision, mission, and strategy at each organizational level.  Analysis of critical factors 
pertaining to strategy formulation, implementation and techniques of evaluating strategies will be 
thoroughly discussed through case studies. 

 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Forth-year student status  
 This course studies corporate governance as a factor creating economic value to entity. The 
components comprise management for value creation, corporate governance, corporate social 
responsibility and mechanism of corporate governance in details, including roles of directors, corporate 
culture, risk management, control, monitoring and evaluation. Corporate governance implementation, 
current and special issues are discussed by case studies in Thailand and overseas.   
Major : Accounting 
 
AC 201   Fundamental Accounting       3 (3-0-6) 
 The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording accounting 
information; preparation and analysis of financial reports; accounting cycle; accounting and disclosure for 
assets, liabilities, and owners’ equity. 

 
AC 202 Management Accounting       3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
 Collecting cost data and how to use cost data for planning, controlling, evaluating performance 
for improving efficiency and effectiveness of an organization as well as decision making of executives at 
all levels. 

(Credits are not counted for Accounting major studentsand Accounting minor students from 
other faculties.) 
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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. 
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AC 315  Tax Accounting        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202 
The relationship and differences between accounting income and taxable income; and the 

recording of those differences;Personal income tax; Accounting for defered income tax, withholding tax, 
value-added tax, and specific business tax ; Tax responsibilities; Professional ethics; Authority of tax 
officers in tax assessment and collection. 
 
AC 316 Auditing         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
 General concepts about auditing and its profession, Code of Ethics for professional 
accountants, audit evidence, audit documentation, engagement quality control, audit planning, errors and 
fraud, audit risks, materiality, financial reporting controls, controls and audit of computer-based 
information system, audit sampling, tests of control and substantive tests of important cycles and 
accounts, forming an opinion in the auditor’s report. 
 
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management    3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal control; Basic 

concepts of internal audit; Enterprise Risk Management (ERM); system arrangement related to Risk 
management process; Duties and responsibilities of internal auditors and risk management officers, Duties 
and responsibilities of internal audit function and risk management function to audit committee and risk 
management committee; and Components of good corporate governance. 

 
AC 318   Accounting Information Systems      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and  IS 201   
Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in the process 

and preparation of financial and management reports;  Control systems in accounting information system; 
Basic business processes and the impacts of E-commerce on accounting information systems. 
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AC 329 Internship in Accounting                 3 (work at least 200 hours/semester) 
Prerequisite : Accounting major and third-year student status  
Development of knowledge, capability, and experience in public or private sector organizations 

of an approved choice in accounting professions.(The Student is responsible for seeking a private or a 
public entity which must be approved by the Accounting Department) 
 
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility   3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 313 or AC 202 
Sustainable development concepts; Corporate environmental and social responsibility; Negative 

impacts of business activities on the environment and natural resources; Environmental management 
practices; Identification, collection and analysis of environment-related costs and earnings information; 
Environmental reporting and sustainability reporting. 

 
AC 342 Forensic Accounting        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 316  
 Fundamental contemporary concept and practice of forensic accounting, the nature of fraud, 
classification of fraud, characteristics of persons who commit fraud and their motivation, the role of 
accountant in prevention, detection, and investigation of fraud, as well as  evidence collection for 
litigation service.  scope of contemporary forensic accounting ; money laundering, fraud in e-commerce 
and identity theft. 
 
AC 391 Special Topics in Accounting 1      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in accounting 

professionals,  trends in a specific accounting-related area for students’ benefit  in developing paradigm  
and future career success.   

 
AC 392 Special Topics in Accounting 2      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in accounting 

professionals,  trends in a specific accounting-related area for students’ benefit  in developing paradigm  
and future career success.   
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AC 411 Advanced Accounting 1       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 

 Accounting for home office and branch; Accounting for business combinations; Accounting for 
investments in associates and subsidiaries, Accounting for interests in joint venture; Preparation of 
consolidated financial statements; Translation of foreign currency financial statements; and Disclosure of 
related party transactions. 
 
AC 412 Advanced Accounting 2       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
Accounting treatments for partnerships, investment companies, non-profit organizations; 

revenue recognition concepts for installment sales, consignment, real estates, and long-term construction 
contracts; accounting treatments for derivatives, hedging, and employee benefits. 

 
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
Presentation and disclosure of accounting information in various industries; Linkage between 

financial statement items; Effects of accounting choices; Tools and techniques for an analysis of financial 
statement and other financial reporting. 

 
AC 421   Seminar in Financial Accounting      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 311  and  AC 312 
Definition, objectives, concepts, and evolution of accounting including the problems and issues 

on code of ethics and external environment such as economic, social, law, tax, etc.; Discussion topics 
focus not only on new knowledge or interesting issues, which may vary according to the current 
environment, but also on practicing both written and oral presentation skills. 
 
AC 422 International Accounting       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC201 and fourth-year student status 
Comparison  of international accounting practices , background for a profound understanding of 

international financial reporting,  factors affecting international accounting standards and   practices,   the 
problem of international transfer pricing, roles and limitations of accounting information system in the 
financial statements analysis and international business management,  related tax issues. 
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AC 423 Tax Problem         3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 315 
 Analysis of tax rulings from Court’s orders, Board of Taxation, Royal Decree Committee 
Office, Revenue Department, and related parts of BOI Act and terms from Industrial District Act, as well 
as the new enforcements from the Revenue Codes. 
 
AC 431 Seminar in Management Accounting      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 314 
Discussion and exchanging of opinions on the professional ethics, various contemporary issues 

and recent changes in management accounting field. 
 

AC 433 Accounting for Planning and Control     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 314 
Planning and control concepts in the organization, types of control and evaluation system, 

strategic controlling tools,  economic value added , balanced scorecard. 
 

AC 441 Seminar in Auditing        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 316 

Analysis, discussions and researches to create in-depth knowledge and understanding in problems which 
might occur during the course of the audit and also in how to solve such problems.The use of case studies, 
which involve problems relating to audit principles, audit practices, independence, responsibilities, 
auditing standards, as well as current issues in the audit profession. 
 
AC 442 Information Systems Audit and Control     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 316 and AC 318  
Principles and concepts of auditing and control per COBIT, the effect of technological 

development on audit and control, at  the corporate level, departmental level and other related systems, 
evaluation of internal control effectiveness, audit techniques, the use of  audit software and the preparation 
of audit report. 
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AC443 Seminar in Internal Audit       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 317 
Discussion and analysis in line with the internal auditing in term of role in corporate 

governance mechanism, roles and responsibilities of internal auditor, types of internal auditing, ethics and 
internal audit standards, and problems in internal auditing including current interesting matters related to 
internal audit. 

 
AC 452 Accounting Integration for ERP      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 318 
 Concepts, methods, and principles of prevailing and the future trend of Enterprise Resource 
Planning (ERP) as well as an accounting application in the ERP system. The course also includes 
selecting ERP software, introducing ERP to an organization, and factors that would affect the success of 
ERP system in a firm. The course also focuses on applying ERP Software packages from the leaders in 
ERP application (such as Oracle) in business processes, and also includes a study of sub-systems and how 
to integrate sub-systems into ERP. Besides, the course also covers the concepts and principles of a 
practice in designing database and user interface by using Database Application such as Oracle PL/SQL. 
 
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status   
Basic knowledge of accounting research; Research process and designs used in academic 

accounting research;  Research problem identification and the designs for research methodology. 
 

AC 499 Independent Study in Accounting      3 (0-0-9) 
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status   
In-depth study of special accounting issues under the supervision of the advisor.  
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Major :Finance 
 
FN 201 Business Finance3          3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 201 
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of  financial 

managers; maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, financial planning and 
control, fundamental analysis on risk and return, time value of money, current asset management, non-
current-assets investment (capital budgeting) techniques, an allocation and acquisition of funds, short-term 
and long-term financing, the costs of capital  
 
FN 211   Financial  Markets                     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Second-year student status 
Money, banking and financial markets;  the effects of various factors on financial markets; 

monetary policies, interest rates, regulations and controls of financial institutions, money markets, capital 
markets and international financial markets, roles and functions of financial institutions in Thailand 
 
FN 311   Financial Management         3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201 and (2) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or  
(ST 216 and ST 217) or (ST 218 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, (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 
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FN 323   Credit Management        3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 201  
The importance and types of credit; loan decision processes of both corporate and financial 

intermediaries;  techniques for analyzing and evaluating credits, the determination of credit lines and 
optimal interest rates, methods of evaluating loan proposals, debt restructuring and debt management,   
computerized database systems in credit analysis  
 
FN 341   Non-Life Insurance Management      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of FN 241 
Various types of risks and damages of the property, liability insurance and reinsurance 

business, the role of government in supporting the property insurance business, a relationship between 
insurance management  and the financial management of firm.  
 
FN 351   Fixed-Income Securities Analysis       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of FN 312  
Fixed income securities, the mechanisms of domestic and international debt markets, fixed 

income instrument analyses, pricing, risk behavior, the security design, debt instruments with complex 
structures, investment strategies and risk management of debt portfolios  
 
FN 413 Strategic Financial Management      3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
Financial planning process by integrating various fields of knowledge, such as accounting, 

engineering and economics;  cost monitoring using a value engineering technique, control and evaluation 
processes using the balanced scorecard approach, good governance;  lectures and case studies in Thailand  
 
FN 415   Financial Risk Analysis and Management        3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
All types of enterprise financial risks and their nature;  a variety of quantitative tools in 

analyzing and measuring risks, approaches to manage risks in accordance with risk policies 
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FN 451   Equity Securities Analysis              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  FN 312 

An analysis and evaluation of equity instruments;  economic, industry and company analyses, 
various approaches in security valuation: discounted cash flows, relative valuation, technical analysis, 
quantitative securities analysis, portfolio performance evaluation   
 
FN 452  Financial Derivatives Analysis      3 (3-0-6) 

Prerequisite :Have earned credits of FN 312 
Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants, 

and swaps, derivatives pricing models, strategies for speculating or hedging  
 
Major : Marketing 
 
MK 201 Principles of Marketing        3 (3-0-6) 

   (For students in Thammasat Business School or students intended to transfer to Thammasat 
Business School only)     

   A study of marketing as one of the core business functions. This course provides an overview 
of modern marketing with an emphasis on the concept of marketing, its economic and social impacts, 
consumer behavior, and the process of fundamental marketing mix management. This course concludes 
with a discussion of responsibility and ethics of marketers. 
 
Major :Management Information Systems 
 
IS 201 Management Information Systems       3 (3-0-6) 

Study important role of information, information systems, information technology and internet to 
organization. Components, application and types of information systems, information system acquisition, 
ethics and security. 
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IS 216 End-User Application Development       3 (3-0-6) 
              Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to create 
simple software or to extend existing applications,languages for creating web pages, content management 
systems, spreadsheet software, database management software, Macro, or other associated tools or 
techniques  
 
IS 314 Database Systems         3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
              Concepts and components of database systems, database management system, database models 
and architecture, data definition language and data manipulation language, database design. Data backup 
and recovery, concurrency and database security, distributed database and SQL (Structured Query 
Language) for database definition and manipulation. 
 
IS 315  Information System Analysis        3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
This course cover various topics that are important for the information system analyst and 

designer. The topics cover in this course vary from basic and intermediate issues that are pertinent to the 
analyst and designer. Issues such as problem solving through system thinking as well as how to solve real 
world business problems with systematic thinking and analytical skills. The activities cover in this course 
such as a Computer Aided Software Engineering (CASE) learning will provide a hand-on experience for 
the students taking the course. 
 
IS 451 Information System Security and Control     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  IS 201 
Study the importance of security in information systems, ideas in management of security of 

information system, the analysis and risk assessment of the information system, the controls of computer 
center, computer system, network, information. In addition, students will learn IT standard, law and 
ethics. 
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IS 459 Information Systems Audit       3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  IS 451 
The course covers various issues in IT auditing. Issues such as auditing mechanisms, technical 

audit trails, audit processes, auditing, and data retention will be discussed. Students will learn applications 
in relevance to IS auditing, which can be used in the real world situations. 
 
Major : Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management 
 
HR 201  Principles of Management       3  (3-0-6) 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, 
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
HR 311  Organizational Behavior       3  (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
Organization behavior concepts, individual  level, group level, organizational level, 

organizational culture, power and politics, conflict  resolution, leadership, communication, organization 
change and development 
 
HR 312  Performance Management System      3  (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
Performance management concept, performance management process, strategic performance 

management, and problems/challenges on performance management systems 
 
HR 324  Organization Development and Change Management     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts on organization development and change management, organization design, processes 
of change management, techniques in minimizing resistance to change 
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Major : Operations Management 
 
OM201  Principles of Operations Management      3 (3-0-6) 
  The role of production to the society, approach and decision making process in choosing 
production and service strategies, product and service design, production capacity planning, location 
analysis, process design, plant layout, systems analysis, quality management, materials requirement 
planning, production scheduling, and project management 
 
OM 311 Data Analysis for Decision Making                   3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  BA 203  
Various data analysis techniques, tools for quantitative analysis to help make decision 

systematically and efficiently, applying quantitative analysis techniques to solve business problem, 
mathematical modeling, and using computer software to solve business problems via business case studies 
 
OM 316  Business Forecasting       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  BA 204 or (ST 211 and ST 212) or  (ST 216 and ST 217) 
or (ST 218 and ST 319) 

  Analyzing past and recent quantitative as well as qualitative data to achieve reliable forecast of 
the future, statistical programs, review of relevant statistical concepts, the important role of forecasting in 
several business functions, the forecasting process, studies of several forecasting techniques such as 
Naïve, Moving averages, Exponential smoothing, Simple and Multiple Linear Regression, Time Series 
Decomposition, and ARIMA-type models, using  forecasting techniques and software as well as 
combining forecasting results to achieve the finest forecasting outcome for optimal uses 
 
Major :International Business, Logistics & Transport 
 
LO 212  Introduction to Logistics Management   3  (3-0-6) 
  The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through key activities 
such as purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, transportation 
management and other logistics issues 
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IB 311  Global Environment of International Business   3  (3-0-6) 
 The global environments of international business, including the globalization process, regional 
economic cooperation, social, cultural, and political environments. Evolutions of international business, 
international trade and foreign direct investment.Key theories in international business.Roles and impacts 
of multinational enterprises. 
 

IB 422  Comparative Business Systems        3 (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IB 311   
 Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, and North 
America.Economic, historical, social, and institutional factors shaping business systems.Causes of 
differences in business systems. 
 

Major : Real Estate Business 
 

RB 212  Introduction to Real Estate Valuation      3 (3-0-6) 
Basic principles on value, purpose, procedures and process in property valuation. This continues 

to collateral characteristics and other factors that affects collateral worth. Students will also be examing 
land title, improvements and regulations applicable to property valuation. 
 

Language InstituteThammasat University 
EL 221  Communicative Business English 1      3  (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of  EL 172 
Practising listening, speaking, reading and writing skills; reading different business materials; 

writing summaries and expressing ideas in paragraphs;  listening for main ideas and making conversations 
within business contexts;  making oral presentations of selected business topics to enhance critical 
thinking and speaking skill 
 

EL 321  Communicative Business English 2      3  (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of  EL 221 
Practising listening, speaking, reading and writing skills at a more advanced level; practising 

listening for main ideas and details;  practising speaking using different business functions in pairs and in 
groups;  performing role plays and simulations based on real life situations;  reading for vocabulary 
enrichment and development of business ideas and concepts; writing to express ideas and opinions gained 
from reading, listening and speaking. 
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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.  

 


