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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  25520051102714 
  ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต 
   ชื่อย่อ บธ.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration 
   ชื่อย่อ B.B.A. 
3. วิชาเอก  
  1. วิชาเอกการเงิน 
  2. วิชาเอกการตลาด 
  3. วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  4. วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
  5. วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ 
  6. วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจสิติกส์และการขนส่ง 
  7. วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   135 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีศึกษา 4  ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสตูร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช ้
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน - เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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การรับอนุปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
แต่ไม่สามารถศึกษาได้ครบตามโครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  นักศึกษามสีิทธิ์ขอรับ
อนุปริญญาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 

1. ได้หน่วยกิตสะสมไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
2. ได้รับค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
3. ได้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษามาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าภาคการศึกษาปกติ 
4. ได้ศึกษารายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต 
5. ได้ศึกษาวชิาแกนร่วมบังคับ ไมน่้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
6. ได้ศึกษาวชิาเอกบังคับและ/หรือเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
7. ได้ศึกษาวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
ข้อก าหนดของหลักสูตร 
  3.2.1  การศึกษาวิชาเอก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะต้องศึกษารายวิชาเอกตามเงื่อนไขที่คณะฯ กําหนดไว้ ดังนี้ 

1. วิชาเอกบังคับจะต้องสอบไลไ่ด้แต่ละรายวชิาไม่ต่ํากวา่  C 
2. ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวชิาเอกบังคบัและวชิาเอกเลือกเฉลี่ยรวมกันต้องไม่ต่ํากว่า 2.00 

 ค่าระดับที่จะนาํมาใช้คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวชิาเอกบังคับสาํหรับวิชาที่นักศึกษาตอ้ง
ศึกษาซ้ําหรือศึกษาทดแทนตามข้อ 1  และ/หรือ ข้อ 2  จะใช้ค่าระดับทีด่ีที่สุดเทา่นัน้ 
 
การศึกษาวิชาโท หรือ วิชาเลือก   
 นักศึกษาที่เลือกศึกษาสาขาวิชาเอกใดที่กําหนดให้ศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือก นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ดังนี้ 
 1) วิชาโท          ไม่น้อยกว่า 6 วิชา 18 หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่แตล่ะสาขาวชิา
กําหนดเป็นวชิาโทโดยต้องศึกษาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวชิาโทนั้น ๆ กําหนด ทั้งนี้หาก
ข้อกําหนดหลักสูตรวิชาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษากําหนดให้ศึกษาเกินกว่า  18 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษา 
จนครบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่หลักสูตรวิชาโทนั้นกําหนดในทางกลับกันหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโททีน่ักศึกษาเลือกไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่สาขาวิชาซึ่งตนเอง
สังกัดกําหนดไว้ ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น 
 หากมีการก าหนดวิชาเดียวกันไว้ในทั้งหลักสตูรวิชาเอกและวิชาโทสามารถน ามานับซ้ าได้  แต่จะ
นับหน่วยกิตได้เพียงคร้ังเดียว นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโทนั้นทดแทนให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสตูรที่ก าหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
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การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวชิาหนึง่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีเปน็วชิาโท
สามารถเลือกศึกษาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1) ส าหรับนักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
 นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สามารถเลือกศึกษาวิชาโทต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ของคณะฯ  ได้โดยจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่แตล่ะวิชาโทกาํหนดไว้ และต้องสอบไลไ่ด้ในรายวิชา
โทบังคบัแต่ละรายวิชาไมต่่ํากว่า  C  และได้คา่ระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมด ไมต่่ํากว่า  2.00 
 2) ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
 นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี เป็นวชิาโท  จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่แต่ละสาขาวชิากาํหนดไว้   โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาโทบังคบัที่ไม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวชิาไมต่่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้หมดไม่ต่าํกว่า  2.00 
 วิชาโทที่แนะน าให้นักศึกษาเลอืกศึกษา มีดังนี้ 
 1. วิชาโทในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้แก่ วิชาโทการบัญชี  วชิาโทการเงิน วชิาโท
การตลาด  วชิาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  วิชาโทการบริหารองค์การ  การประกอบการ และทรัพยากร
มนุษย์  วิชาโทบริหารการปฏบิตัิการ  วิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง  และวิชาโท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ  
 2. วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของสถาบันภาษานักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและขอ้กําหนด
ของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่กําหนดไว้ 
 3. วิชาโทภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของ
หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้ 
 4. วิชาโทเศรษฐศาสตร์นักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของหลักสูตรวิชาโท
เศรษฐศาสตร์ที่กําหนดไว ้
หรือ 2)  วิชาเลือก 
 กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาวิชาโท  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเลือกตามข้อกําหนดทีส่าขา
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือกศึกษากําหนดไว้ 
         ทั้งนี้หากนักศึกษาเลือกศึกษาตามทางเลือกวิชาโท แต่ยังศึกษาได้ไม่ครบตามเงื่อนไขวิชาโท 
นักศึกษาสามารถนําหน่วยกิตของวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น มานับเป็นหน่วยกิตเพ่ือให้เข้าเงื่อนไขของวิชา
เลือกได้ ทั้งนี้ต้องศึกษาวิชาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
  วิชากลางคณะพาณิชย์ฯ 
  วิชากลางคณะฯ ที่นักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี สามารถเลือกศึกษาเป็นวชิาเลือกเพิ่มเติม
จากวิชาที่สาขาวิชากําหนด ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
พบ.321   การให้คําปรึกษาทางธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา      3 (3-0-6) 
BA 321    Consulting Practices using Case Study 
พบ.331    โอกาสทางธุรกิจในประเทศญี่ปุุน       3 (2-2-5)  
BA 331    Business Opportunities in Japan 
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พบ.332    โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน       3 (2-2-5) 
BA 332    Business Opportunities in China 
พบ.333    โอกาสทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร์      3 (2-2-5) 
BA 333    Business Opportunities in Singapore 
พบ.334    โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค CLMV       3 (2-2-5) 
BA 334    Business Opportunities in CLMV 
พบ.335    โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย (สําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเท่านัน้)  3 (2-2-5) 
BA 335    Business Opportunities in Thailand 
พบ.336    โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 1      3 (2-2-5) 
BA 336    Business Opportunities in Selected Country I  
พบ.337    โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 2      3 (2-2-5) 
BA 337    Business Opportunities in Selected Country II  
พบ.338    การจัดการธุรกิจแบรนด์หรู       3 (2-2-5) 
BA 338    Luxury Brand Management 
 
 วิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรีที่แนะนําให้นักศึกษาเลือกศึกษา มีดังนี้ 
 1.  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยเลือก
ศึกษารายวิชานอกสาขาวิชาเอก หรือ  
 2.  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลือกเสรี 
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตา่งประเทศ ได้แก่ ภาษาจนี  ภาษาเกาหลี  ภาษาญีปุุ่น  ภาษา
เขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย ์ ภาษาเวียดนาม  ภาษาลาว  และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส  ภาษารัสเซีย  
ภาษาเยอรมัน  ภาษาสเปน ด้วย 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะนําวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได้ 

1. วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รวมทัง้วิชาทีไ่ม่ได้กําหนดไว้ในวิชาศึกษา 
ทั่วไปส่วนที่ 2) ยกเว้น วิชาหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัส 2xx ขึ้นไปสามารถนับเปน็วิชาเลือกเสรีได้ 

2. วิชาในหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และสว่นที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ  
มธ.100 ถึง มธ.156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
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การศึกษาวิชาเอกคู่ (Double Majors) 
  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถเลือกศึกษา
สาขาวชิาตา่งๆ ที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ เพิ่มได้อกี 1 สาขาวิชาเอก 
และการศึกษาวชิาเอกคู่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด/เงื่อนไขทีท่ั้งสองวิชาเอกกําหนดไว้  ทั้งนี้  จะระบุวชิาเอกคู่ที่
เลือกศึกษาไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างไรก็ตาม หากมีรายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกใด
ปรากฎในทั้ง 2 สาขาวชิาเอก นกัศึกษาสามารถนาํวชิาเดียวกันนั้นไปนบัเปน็วิชาเอกที่ 2 ได้ โดยนักศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชาในสาขาวชิาเอกที ่2 ที่ไม่นับซ้าํกับรายวิชาใดในสาขาวิชาเอกที่ 1 ให้ครบตามโครงสร้างวชิาเอกของ
สาขาวชิาเอกนั้นๆ  และให้มีหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร   
  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบ
ตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 

โครงสร้างวิชาเอกเดี่ยว 

สาขาวิชาเอก 

หน่วยกิต 
รวม 

วิชาเอก
เดี่ยว 

วิชาศึกษา 
ทั่วไป 

 

วิชาเฉพาะ วิชา 
เลือกเสรี วิชาแกน 

ร่วมบังคับ 
วิชาเอก วิชาโท 

หรือ 
วิชาเลือก* 

เอกบังคับ เอกเลือก 

1. การเงิน 135 30 48 15 18 18 6 
2. การตลาด 135 30 48 33 - 18 6 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 135 30 48 33 3 15 6 
4. การบริหารองค์การ                    
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย ์

135 30 48 27 6 18 6 

5. บริหารการปฏิบัติการ 135 30 48 27 6 18 6 
6. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
โลจิสติกส์และการขนส่ง 

135 30 48 33 - 18 6 

7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 135 30 48 33 - 18 6 
* หมวดวิชาโทหรือวิชาเลือก หากนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทใดวิชาหน่ึงจบครบโครงสร้างวิชาโท นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรน้ันๆ หรือ
หากศึกษาตามโครงสร้างวิชาเอกใดเอกหน่ึงจนครบโครงสร้างวิชาเอกน้ัน นักศึกษาจะได้วิชาเอกคู่ในหลักสูตรน้ันๆ (เงื่อนไขการศึกษาเป็นไป
ตามรูปแบบการศึกษาวิชาเอกคู่) 
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โครงสร้างวิชาเอกคู่ 

สาขาวิชาเอก 
หน่วยกิต 

รวม 
วิชาเอกคู่ 

วิชาศึกษา 
ทั่วไป 

 

วิชาเฉพาะ วิชา 
เลือกเสร ี

 
วิชาแกน 
ร่วมบังคับ 

วิชาเอกที่ 1 วิชาเอก 
ที่ 2 เอกบังคับ เอกเลือก 

1. การเงิน 150-159 30 48 15 18 ศึกษา
รายวิชาให้
เป็นไปตาม
โครงสร้าง

วิชาเอกของ
สาขาวิชาเอก

นั้นๆ โดย
เรียน

รายวิชา 
ไม่ซ้ํากัน 

6 

2. การตลาด 150-159 30 48 33 - 6 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 159 30 48 33 3 6 
4. การบริหารองค์การ                    
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย ์

150-159 30 48 27 6 6 

5. บริหารการปฏิบัติการ 150-159 30 48 27 6 6 
6. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
โลจิสติกส์และการขนส่ง 

150-159 30 48 33 - 6 

7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 150-159 30 48 33 - 6 
 
รายวิชาในหลักสูตร 

รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตําแหน่ง และตัวเลข 3 
ตําแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. อักษรย่อนําหน้าตัวเลขในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีความหมายดังนี ้
พบ./BA เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
บช./AC เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย ภาควิชาการบัญช ี
กง./FN เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย ภาควิชาการเงิน 
กต./MK เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย ภาควิชาการตลาด 
รส./IS เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ทม./HR เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย ์

กผ./ER เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มผู้ประกอบการและการบรหิาร 

บป./OM เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารการปฏิบัติการ 
ธร./IB เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 
ลจ./LO เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มโลจิ

สติกส ์
ขร./IT เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มกลุ่ม

การขนส่ง 
ธอ./RB เป็นรายวชิาที่จดัสอนโดย สาขาวชิาธุรกิจอสังหาริมทัพย ์
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 2. ตัวเลข 3 ตําแหน่งในรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มคีวามหมายดังนี้ 

เลขหลักหน่วย หมายถึง การเรียงลําดับวชิา 
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนร่วมบงัคับ 
เลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปทีี่ควรศึกษา 

 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1)  วิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คอื 
  ส่วนที่ 1: เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาใน 4 หมวดวิชา 
จํานวน 21 หน่วยกิต ดังนี ้
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Enagement 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101 Thailand , ASEAN ,and the World  
หมวดมนุษยศาสตร ์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   บังคับ  1 วชิา 3 หน่วยกติ 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน        3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability        
หมวดภาษา  บังคับ  3 วชิา 9 หน่วยกิต 
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development           ไม่นับหน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ      3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English   
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
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ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. บังคับ  2  วิชา  6   หน่วยกิต 

อ.211  การฟัง – การพูด          3 (3-0-6) 
EG 211  Listening – Speaking  
อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์         3 (3-0-6) 
EG 221  Critical Reading 
  2. เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส EL หรือ EG)  
2)  วิชาเฉพาะ         99 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกนร่วมบังคับ   48 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ในหมวดวชิาแกนร่วมบังคบัที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ      3 (3-0-6) 
BA 201 Business Law 
พบ.202 การภาษีอากร         3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
พบ.204 สถิติธุรกิจ          3 (3-0-6) 
BA 204 Business Statistics 
พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ     3 (ฝึกงาน 45 - 200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA301 Business Internship 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์        3 (3-0-6) 
BA 401 Strategic Management 
บช.201 การบัญชีชั้นต้น         3 (3-0-6) 
AC 201 Fundamental Accounting 
บช.202  การบัญชีเพื่อการจัดการ        3 (3-0-6) 
AC 202 Management Accounting 
กง.201 การเงินธุรกิจ         3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
กต.201 หลักการตลาด         3 (3-0-6) 
MK 201 Principles of Marketing 
รส.201 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                                                              3 (3-0-6) 
IS 201 Digital Technology for Business   
ทม.201   การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่      3(3-0-6) 
HR 201   Modern Management and Entrepreneurship 
บป.201    การบริหารการปฏิบตัิการ        3 (3-0-6) 
OM 201   Operations Management 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
EC 213 Introductory Microeconomics 
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ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
EC 214 Introductory Macroeconomics 
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1        3 (3-0-6) 
EL 221 Communicative Business English 1 
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2        3 (3-0-6) 
EL 321 Communicative Business English 2 
  
2.2) วิชาเอก    33 หน่วยกิต 
1)  วิชาเอกการเงิน 
 1.1)   วิชาเอกบังคับ  15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 
กง.211 คณิตศาสตร์และสถิติการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 211 Financial Mathematics and Statistics 
กง.311 การบริหารการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 311 Financial Management 
กง.312 การลงทุน         3 (3-0-6) 
FN 312 Investments 
กง.313 การเงินระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
FN 313 International Finance 
กง.411 การวิเคราะห์อนุพันธ ์        3 (3-0-6) 
FN 411 Derivatives Analysis 
 
 1.2)  วิชาเอกเลือก  18 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเอกเลือกตามที่สาขาวิชาการเงินกําหนดจํานวน 18 หน่วยกิต โดยจะเลือก
ศึกษาวิชาในหมวด (1.2.1) วิชาเอกเลือกในสาขาวิชาการเงิน (รหัส กง.) ไม่ต่ํากว่า 12  หน่วยกติ ทั้งนี้การเลือก
ศึกษาในหมวด (1.2.1) จะเลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวชิาใดวชิาหนึ่งเพียงกลุ่มวชิาเดียว หรือ เลือกศึกษาวิชาจาก
กลุ่มวิชาตัง้แต่ 2 กลุ่มวิชาขึ้นไปก็ได้ ส่วนการเลือกศึกษาในหมวด (1.2.2) วิชาเอกเลือกนอกสาขาวิชาการเงินนัน้ 
ต้องไม่เลือกศึกษาวิชาที่ซ้ําซ้อนกับ (ก) วิชาที่กําหนดไว้เปน็วิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวชิาเอกที่ 2 
หรือ (ข) วิชาที่กําหนดไว้เป็นวชิาโททีน่ักศึกษาเลือกศึกษาเป็นวชิาโท หรือ (ค) วิชาทีน่ักศึกษาเลือกศึกษาเป็นวิชา
เลือกในหมวดวิชาโทหรือวิชาเลอืกหรือ (ง) วิชากลางคณะพาณชิย์ฯ สาํหรับวิชา กง.281 การบริหารการเงินบุคคล 
และ กง.282 การบริหารความมั่นคั่ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้เพียงวชิาใดวชิาหนึง่เท่านั้นที่จะสามารถนาํมา
นับหน่วยกิตในวิชาเอกเลือกในสาขาวชิาการเงนิได้ 
กง.395   หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 1        3 (3-0-6) 
FN 395  Special Topics in Finance 1  
กง.495  หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 2        3 (3-0-6) 
FN 495  Special Topics in Finance 2  
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(1.2.1) วิชาเอกเลือกในสาขาวิชาการเงิน 
(ก) กลุ่มบริหารการเงิน 
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล        3 (3-0-6) 
FN 281 Personal Finance 
กง.282 การบริหารความมั่งคั่ง        3 (3-0-6) 
FN 282 Wealth Management 
กง.399 การฝึกงานดา้นการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 399 Internship in Finance 
กง.421 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis 
กง.422 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 422 Financial Viability Study 
กง.423 การบริหารการเงินขั้นสูง        3 (3-0-6) 
FN 423 Advanced Financial Management 
กง.424 การวาณิชธนกิจ         3 (3-0-6) 
FN 424 Investment Banking 
กง.461 การเงินระหว่างประเทศข้ันสูง       3 (3-0-6) 
FN 461 Advanced International Finance 
กง.471 แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.472 การเงินธุรกิจเริ่มต้นและธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน     3 (3-0-6) 
FN 472 Startup Financing and Fintech  
กง.491 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการเงนิธุรกิจ      3 (3-0-6) 
FN 491 Selected Topics on Corporate Finance 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3 (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 
(ข) กลุ่มการลงทุน 
กง.251 ตลาดการเงิน         3 (3-0-6) 
FN 251 Financial Markets 
กง.351 การวิเคราะห์ตราสารหนี ้        3 (3-0-6) 
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis 
กง.399 การฝึกงานดา้นการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 399 Internship in Finance 
กง.451 การวิเคราะห์ตราสารทนุ        3 (3-0-6) 
FN 451 Equity Securities Analysis 
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กง.452 การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์     3 (3-0-6) 
FN 452 Asset Management and Portfolio Analysis 
กง.453 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน     3 (3-0-6) 
FN 453  Financial Risk Analysis and Management 
กง.454 วิศวกรรมการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 454 Financial Engineering 
กง.471 แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.492 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการลงทุน       3 (3-0-6) 
FN 492 Selected Topics on Investments 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
(ค) กลุ่มสถาบันการเงิน 
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย      3 (3-0-6) 
FN 241 Risk Management and Insurance 
กง.331 การบริหารสถาบนัการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 331 Financial Institutions Management 
กง.332 การบริหารสินเชื่อ        3 (3-0-6) 
FN 332 Credit Management 
กง.341 การบริหารการประกันวนิาศภัย       3 (3-0-6) 
FN 341 Non-Life Insurance Management 
กง.342 การบริหารการประกันชวีิตและสุขภาพ      3 (3-0-6) 
FN 342 Life and Health Insurance Management 
กง.399 การฝึกงานดา้นการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 399 Internship in Finance 
กง.471 แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research 
กง.493 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านสถาบนัการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 493 Selected Topics on Financial Institutions 
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน       3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study in Finance 
 
(1.2.2) วิชาเอกเลือกนอกสาขาวิชาการเงิน 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล        3 (3-0-6) 
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IT 361 Marine Insurance 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
 
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.313 การเงิน การลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313    Real Estate Finance, Investment  and Business Strategy 
ธอ.414 การบริหารทรัพย์สิน        3 (3-0-6) 
RB 414    Property Management 
ธอ.415 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 415    Real Estate Business Feasibility Studies 
บช.311 การบัญชชีั้นกลาง 1        3 (3-0-6) 
AC 311 Intermediate Accounting 1 
บช.312 การบัญชชีั้นกลาง 2        3 (3-0-6) 
AC 312 Intermediate Accounting 2 
บช.317 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน     3 (3-0-6) 
AC 317 Enterprise Risk Management and Internal Control 
บช.411 การบัญชชีั้นสงู 1        3 (3-0-6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 
บช.412 การบัญชชีั้นสงู 2        3 (3-0-6) 
AC 412 Advanced Accounting 2 
บป.311   การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ I      3 (3-0-6) 
OM 311  Business Analytics I 
บป.313   การปรับปรุงและปฏริูปธุรกิจ       3 (3-0-6) 
OM 313  Business Improvement and Transformation 
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
OM 316  Business Forecasting 
บป.414 การบริหารโครงการ        3 (3-0-6) 
OM 414  Project Management 
บป.421   การจําลองทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
OM 421  Business Simulation  
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ทม.315   การบริหารค่าตอบแทน        3 (3-0-6) 
HR 315   Managing Compensation and Rewards  
รส.319    ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์        3 (3-0-6) 
IS 319     Electronic Business 
ศ.311 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค       4 (4-0-8) 
EC 311 Microeconomics Theory 
ศ.312 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค       4 (4-0-8) 
EC 312 Macroeconomics Theory 
ศ.320 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
EC 320 Introductory Mathematical Economics 
ศ.325 เศรษฐมิติเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
EC 325 Introductory Econometrics 
ศ.415 ทฤษฎีเกม         3 (3-0-6) 
EC 415 Game Theory 
ส.246      ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกันภัย       3 (3-0-6)  
ST 246    General Principles of Insurance 
ส.346 คณิตศาสตร์การเงิน        3 (3-0-6) 
ST 346 Mathematics of Finance 
ส.347 คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต 1        3 (3-0-6) 
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1 
ส.348     คณิตศาสตร์การลงทนุ         3 (3-0-6)  
ST 348   Mathematics of Investment  
ส.349     คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย        3 (3-0-6) 
ST 349   Casualty Actuarial Mathematics 
ส.447    คณิตศาสตรป์ระกันชวีิต 2        3 (3-0-6) 
ST 447   Mathematics of Life Insurance 2 
 

1.3)   วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
1.3.1)  วิชาโท 
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

วิชาโท หรือวิชาโทที่มีหลักสูตรเป็นการเฉพาะทั้งในและนอกคณะ โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานัน้ๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวด
วิชาโทที่เลือกศึกษาไว ้

หรือ 
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1.3.2)  วิชาเลือก 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในหมวดวชิาเอกเลือกนอกสาขาวิชาการเงิน ไมน่้อย

กว่า 18 หน่วยกิต ทัง้นี้ต้องไม่เลือกศึกษาวิชาที่ซ้าํซ้อนกับ (ก) วิชาที่กาํหนดไว้เป็นวชิาเอกบังคบัหรือวิชาเอกเลือก
ของสาขาวิชาเอกที่ 2 หรือ (ข) วิชาที่กาํหนดไว้เป็นวชิาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษาเป็นวชิาโท หรือ (ค) วิชาที่
นักศึกษาเลือกศึกษาเป็นวชิาเอกเลือกในหมวดวิชาเอกเลือกนอกสาขาวิชาการเงิน หรือ (ง) วชิากลางคณะพาณชิย ์
 

 1.4) การศึกษาวิชาโทการเงิน 
 1.4.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 

 นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวชิาโทการเงินจะตอ้งศึกษารายวิชาโทตามที่
สาขาวชิาการเงนิกําหนดจาํนวน18 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษาวชิาในหมวดวชิาโทบงัคับจาํนวน 15 หน่วยกิต 
และในหมวดวิชาโทเลือกจํานวน 3 หน่วยกิต และต้องสอบไลไ่ด้ในรายวิชาโทบังคบัแต่ละรายวชิาไมต่่ํากว่า C และ
ได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00 

1. บังคับ      5    วิชา       15   หน่วยกิต 
กง.211 คณิตศาสตร์และสถิติการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 211  Financial Mathematics and Statistics 
กง.311  การบริหารการเงิน        3 (3-0-6) 
FN 311  Financial Management 
กง.312  การลงทุน         3 (3-0-6) 
FN 312  Investments 
กง.313  การเงินระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
FN 313  International Finance 
กง.411  การวิเคราะห์อนุพันธ ์        3 (3-0-6) 
FN 411  Derivarives Analysis 

2.  เลือกศึกษารายวิชาจากวชิาเอกการเงิน (รหัส กง.)  อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

2)  วิชาเอกการตลาด 
 2.1)   วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต    

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่งๆ ตามที่คณะฯ กําหนดดังนี้  
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK 311 Consumer Behavior  
กต.312 การจัดการตราสินคา้        3 (3-0-6) 
MK 312 Brand Management 
กต.313 การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจ      3 (3-0-6) 
MK 313 Marketing Researchfor Decision Making 
กต.314 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ       3 (3-0-6) 
MK 314 Product & Service Management 
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กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด     3 (3-0-6) 
MK 315  Pricing & Marketing Profitability 
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย       3 (3-0-6) 
MK 316  Distribution Channel Management 
กต.317 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3 (3-0-6) 
MK 317  IntegratedMarketing Communications 
กต.318  การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
MK 318 Marketing Analytics for Decision Making 
กต.319 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั         3 (3-0-6) 
MK 319  Digital Marketing Strategy 
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื         3 (3-0-6) 
MK 411  Sustainability Marketing 
กต.412  การบริหารทางการตลาดขั้นสูง       3 (3-0-6) 
MK 412  Marketing Management Capstone 
 
  2.2) วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
2.2.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการตลาดหรือ
หมวดวิชาอื่นๆ ทีน่ักศึกษาสนใจกําหนดให้ครบตามจํานวนหนว่ยกิตที่กําหนดข้างตน้ 

หรือ 
2.2.2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ในกลุ่ม (ก) หรือ (ข) ที่กําหนดไว้ดงัต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ 

วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวชิาเลอืกนี้ไม่จํากัดว่าต้องเลือกวิชาภายในสาขาวิชาเดียวกัน แต่แนะนาํให้เลือกวิชาที่
เพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต หรือรายวชิาทีน่ักศึกษาสนใจ ทั้งนี้ต้องเปน็ไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัในการนบัวิชานัน้เป็นวชิาเลือก 

(ก) วิชาเลือกในคณะ 
เลือกศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ที่กาํหนดไว้ ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้าํซ้อนกับ

วิชาในหมวดวชิาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วข้างต้น และไมจ่ํากัดว่าต้องเลือกวิชาภายในกลุม่วิชาเดียวกัน 
กลุ่มการตลาด  

กต.321  การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ        3 (3-0-6) 
MK 321  Entrepreneurial Marketing 
กต.322  การบริหารการค้าปลีก         3 (3-0-6) 
MK 322 Retail Management 
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กต.323  การบริหารงานขาย         3 (3-0-6) 
MK 323  Sales Management 
กต.324  การตลาดธุรกิจ         3 (3-0-6) 
MK 324  Business – to – Business Marketing 
กต.325   การตลาดธุรกิจกีฬาและบนัเทิง       3 (3-0-6) 
MK 325  Sports & Entertainment Marketing 
กต.326  การตลาดระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
MK 326  International Marketing  
กต.327  การตลาดการเกษตร        3 (3-0-6) 
MK 327  Agricultural Marketing 
กต.395   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 1       3 (3-0-6) 
MK 395  Special Topics in Marketing 1  
กต.421  การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเชื่อมโยง     3 (3-0-6) 
MK 421  Omni-Channel Management  
กต.422   การวิจัยทางการตลาดชั้นสูง        3 (3-0-6) 
MK 422  Advanced Marketing Research 
กต.423 กลยุทธ์การตลาด        3 (3-0-6) 
MK 423  Marketing Strategy 
กต.495    หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 2       3 (3-0-6) 
MK 495   Special Topics in Marketing 2 
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด       3 (0-0-9 ) 
MK 499  Independent Study in Marketing 

ข.) วิชาเลือกนอกสาขา 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลือก โดยแนะนาํ

ให้เป็นกลุ่มวิชาที่เพิ่มพนูความรู ้ส่งเสริมการประกอบวิชาชพีในอนาคต หรือรายวิชาทีน่ักศึกษาสนใจ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในการนบัวิชานัน้เป็นวิชาเลอืก  
ตัวอย่างแนะน าการจัดกลุ่มวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาด้านดิจิทัล  
เพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างรอบด้านในสายงานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล นอกจากวิชา กต 319 กลยุทธ์

การตลาดดิจทิัล แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนลักษณะวชิาที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
เช่น 

กลุ่มวชิาดิจิทัลในคณะ 
กต 321  การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ 
MK 321  Entrepreneurial Marketing 
บช 341  การบัญชนีิติวิทยา 
AC 341  Forensic Accounting 



มคอ.2 

 

 Page | 17 

บช 351  เทคโนโลยีเกิดใหม่สําหรับวชิาชพีบัญชี 
AC 351  Emerging Technology in Accounting Professions 
รส.319  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   
IS 319  Electronic Business 
กผ 313  การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
ER 313  Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.411   การบริหารองค์กรนวัตกรรม                                               
ER 411   Managing Innovative Organizations 
กผ 422  การบริหารเทคโนโลย ี
ER 422  Technology Management 
บป 326  การจัดการเทคโนโลยีและนวตกรรม 
OM 326  Technology and Innovation Management 
บป 422  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ 
OM 422  Big Data and Business Analytics 
กลุ่มวิชาด้านความย่ังยืน  

เพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างรอบด้านในสายงานธุรกิจที่มุ่งความยั่งยืน นอกจากวชิา กต.411 การตลาดเพื่อ
ความยั่งยืนแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนลักษณะวิชาที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยั เช่น 

กลุ่มวิชาความย่ังยืนในคณะ 
บช.331 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 
AC 331  Accounting for Environmental and Social Responsibility 
กผ.321 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเพื่อสังคม  
ER 321   Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship 
ธร. 433  ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
IB 433  Ethical Issues in Business 

กลุ่มวิชาความย่ังยืนนอกคณะ 
นต.305  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
LA 305  Consumer Protection Law 
น.443  กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
LA 443  Competition Law 
ร.309  ธุรกิจกับการเมือง 
PO 309  Business and Politics 
ศ.375  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประยุกต์ 
EC 375  Applied Economics for Natural Resources and Environment 
สค.213  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาสังคม 
SW 213  Social Change and Social Problems 
สค.498  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
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SW 498  Sufficiency Economy and Social Development 
จ.212  จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับผดิชอบทางสังคม 
PY 212  Virtue Psychology, Ethics, and Societal Responsibility 
วส.301  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
JC 301  Law and Ethics of Mass Communication 
วล.256  สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
ES 256  Environment and Sustainable Development 
 
 2.3) การศึกษาวิชาโทการตลาด 
  2.3.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษารายวิชา
ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้  และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00 

1. บังคับ      2    วิชา       6   หน่วยกิต 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 
กต.312   การจัดการตราสินคา้        3 (3-0-6) 
MK 312   Brand Management  

2. เลือกศึกษารายวิชาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

  2.3.2)  ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  24 หน่วยกิต 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศกึษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ตามที่กาํหนดไวด้งัต่อไปนี้  โดยต้องสอบไลไ่ด้ในรายวิชาบังคบัทีไ่ม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับและวิชา 
BA291 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวชิาไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไมต่่ํา
กว่า 2.00 
  1.  บังคับ 4  วิชา 12  หน่วยกิต 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
กต.201  หลักการตลาด                                                                       3 (3-0-6) 
MK 201  Principles of Marketing 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK 311 Consumer Behavior  
กต.312 การจัดการตราสินค้า        3 (3-0-6) 
MK 312 Brand Management 

2. เลือกศึกษารายวิชาจากวชิาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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3)  วิชาเอกระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  3.1)   วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่งๆ ตามที่คณะฯ กําหนดดังนี้ 
รส.311 แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  3 (3-0-6) 
IS 311 Fundamental Programming Concepts 
รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 
IS.312 Business Intelligence and Analytics 
รส.313 การจัดการและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลทางไกลสําหรับธุรกิจ   3 (3-0-6) 
IS 313 Telecommunication Technology & Management for Business 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล   3 (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
IS 315 Information Systems Analysis 
รส.316 การออกแบบและปรับใช้ระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
IS 316 Information Systems Design and Implementation 
รส 317 ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
IS 317 Information Systems Security and Control 
รส.318  ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3 (3-0-6) 
IS 318 Financial and Accounting Information Systems for Enterprise Resource Planning  
รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
IS 319 Electronic Business 
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนเว็บขั้นพื้นฐาน   3 (3-0-6) 
IS 411 Fundamental of Web Application Development 
รส.416 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
IS 416 Information Systems Audit 
 
  3.2)   วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลือกจากกลุ่มวิชาเลือกสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ  จํานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
รส.281 เครื่องมือส่งเสริมความสําเร็จของผู้ใช้       3 (3-0-6) 
IS 281 Tools for Empowering End Users 
รส.282 การออกแบบและประเมินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้     3 (3-0-6) 
IS 282 User Interface Design and Evaluation 
รส.361 ปัญญาประดิษฐ์          3 (3-0-6) 
IS 361 Artificial Intelligence 
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รส.381 เครื่องมือสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ  3 (3-0-6) 
IS 381 Web and mobile development Tool 
รส.395  หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 1       3 (3-0-6) 
IS 395  Special Topics in Information Systems 1 
รส.396  หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 2        3 (3-0-6) 
IS 396  Special Topics in Information Systems 2 
รส.461 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล       3 (3-0-6) 
IS 461 Tools for Data Analytics 
รส.462 การจัดการข้อมูลขั้นสูง        3 (3-0-6) 
IS 462 Advanced Data Management 
รส.471 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์นิติวิทยา    3 (3-0-6) 
IS 471 Computer Forensics 
รส.472 กรณีศึกษาของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 472 Case Studies in Information Systems Audit 
รส.481 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับคลาวด์      3 (3-0-6) 
IS 481 Cloud Application Development 
รส.482 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์       3 (3-0-6) 
IS 482 Software Quality Assurance 
รส.491 โครงงานระบบสารสนเทศ         3 (3-0-6) 
IS 491 Project in Information Systems 
รส.492 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
IS 492 IS Project Management 
รส.493 การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนเเปลงในยุคดิจิตัล     3 (3-0-6) 
IS 493 Disruptive Technology Management in Digital Economy 
 
  3.3 วิชาโท หรือ วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
  3.3.1 เลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดบรรยายจากกลุ่มวชิาเอกเลือกของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ หรือเลือกศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในคณะพาณชิย์ฯ จํานวน 15 หน่วยกิต หรือ 
  3.3.2 เลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวชิาหนึง่ทั้งในและนอกคณะฯ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเมื่อศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทแล้ว นักศึกษาจะได้วชิาโทใน
หลักสูตรนั้นๆ 
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  3.4) การศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  3.4.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวชิาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ตามที่กาํหนดไวด้งัต่อไปนี้  และต้องสอบไลไ่ด้ในรายวิชาบังคบัแต่ละรายวิชา ไมต่่ํากว่า C และได้คา่
ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00 

1. ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวชิาจากสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในกลุ่มวิชา 
เอกบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต 

2. ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวชิาจากสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในกลุ่มวิชา 
เอกบังคับเพิ่มเติม และ/หรือวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน 9 หน่วยกิต 
 
  3.4.2)  ส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  24 หน่วยกิต 
  นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดงัต่อไปนี้  โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวชิาบังคับที่ไม่ใช่วชิาแกน
ร่วมบังคับและวิชา BA291 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแตล่ะรายวชิาไม่ต่ํากวา่ C และได้คา่ระดับเฉลี่ยสะสม
วิชาโททั้งหมดไมต่่ํากว่า 2.00 
  1.  ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในกลุ่มวชิา 
เอกบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต  
 2. ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวชิาจากสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในกลุ่มวิชาเอก
บังคับเพิ่มเติม และหรือวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน 9 หน่วยกิต 

 3. เรียน  2  วิชา 6  หน่วยกิต 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
BA 291    Introduction to Business 
รส.201   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                       3 (3-0-6) 
IS 201 Digital Technology for Business   

 
4)  วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์   
  4.1) วิชาเอก   33 หน่วยกิต 
  สาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม
วิชา คือ กลุ่มวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ และ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบรหิาร ให้นักศึกษา
เลือกศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยศึกษาให้ครบตามโครงสร้างที่แต่ละกลุ่มวชิากําหนดไว้ จะได้รับการระบุกลุ่ม
วิชา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 

 (ก) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)   
 1. นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาเอกบังคับ  27  หน่วยกิต ตามที่คณะฯ กําหนดดงันี ้
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์       3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
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ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา       3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior and Leadership 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน        3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 
ทม.313 การวางแผนและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      3  (3-0-6) 
HR 313   Human Resource Planning and Acquisition 
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์                         3  (3-0-6) 
HR 314 Human Resource Development  
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน        3  (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards  
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ์                   3  (3-0-6) 
HR 316 Employee Relations    
ทม. 317 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง       3  (3-0-6) 
HR 317 Organization Development and Change Management 
ทม.411 ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรมนุษย์    3  (3-0-6) 
HR 411 Human Resource Information and Analytics (HRIA) 
 2.ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวชิาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากร
มนุษย์ (รหัส HR หรือ ER) จํานวน  6  หน่วยกิต  
  วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการบริหาร
องค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กําหนดให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น 

หรือ 
2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษารายวิชาตา่งๆ ที่กาํหนดไว้ดงัต่อไปนี้ ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ วชิาที่เลือกศึกษาใน

หมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซอ้นกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วขา้งต้น 
ทม.321 ทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง     3  (3-0-6) 
HR 321   Communication, Persuasive and Negotiation Skills 
ทม.322 การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์      3  (3-0-6) 
HR 322 Corporate Human Resource Performance Measurement 
ทม.395   หัวข้อพเิศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1     3 (3-0-6) 
HR 395   Special Topics in Human Resource Management1 
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ทม.421   การวิจัยและให้คําปรึกษา ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ    3  (3-0-6) 
 และการบริหารทรัพยากรมนษุย์         
HR 421   Research and Consulting in Organization, Entrepreneurship  
 and Human Resource Management 
ทม.422   ทักษะการโค้ชทางธุรกิจ        3  (3-0-6) 
HR 422   Coching Skills in Business 
ทม.423   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ           3  (3-0-6) 
HR 423   International Human Resource Management 
ทม.424 ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้       3  (3-0-6) 
HR 424 Learning Facilitation Skills  
ทม.495   หัวข้อพเิศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2     3 (3-0-6) 
HR495    Special Topics in Human Resource Management 2 
กต.311    พฤติกรรมผู้บริโภค            3 (3-0-6)  
MK 311   Consumer Behavior 
บป.323 การบริหารกิจการบริการ              3 (3-0-6)  
OM 323 Service Operations Management   
ธร.311    สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ         3  (3-0-6)  
IB 311    Global Environment of International Business 
คพ.103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       3  (3-0-6) 
CS103  Introduction to Computer Programming 
วส.200 ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร       3  (3-0-6) 
JC200  Introduction to communication 
จ. 386  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ                          3  (3-0-6) 
PY386    Industrial and Organizational Psychology 
สว. 337   สังคมวิทยาแรงงาน                                  3  (3-0-6) 
SO337   Sociology of Labor 
วิชารหัส   กผ./ER ทุกรายวิชา 
 

(ข) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร(Entrepreneurship and Management) 
 1. นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาเอกบังคับ  27  หน่วยกิต ตามที่คณะฯ กําหนดดงันี้ 
กผ.211   การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น        3  (3-0-6) 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์       3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา       3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior and Leadership 
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กผ.311   การพัฒนาต้นแบบธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้    3  (3-0-6) 
ER 311  Business Model Development and Feasibility Analysis 
กผ.312   การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว     3  (3-0-6) 
ER 312   Manging Growing Business and Family Business 
กผ.313   การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม     3  (3-0-6) 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่        3  (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
ทม.321 ทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง     3  (3-0-6) 
HR 321   Communication, Persuasive and Negotiation Skills 
กผ.411   การบริหารองค์กรนวัตกรรม                     3  (3-0-6) 
ER 411   Managing Innovative Organizations  
 2. ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวชิาจากสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากร
มนุษย์ (รหัส HR หรือ ER) จํานวน  6  หน่วยกิต 
  วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18    หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการบริหาร
องค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวชิาการเป็นผูป้ระกอบการและการบริหารกําหนดให้ครบ
ตามจํานวนหนว่ยกิตที่กําหนดขา้งต้น 

หรือ 
2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษารายวิชาตา่งๆ ที่กาํหนดไว้ดงัต่อไปนี้ ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ วชิาที่เลือกศึกษาใน

หมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซอ้นกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วขา้งต้น 
กผ.321  ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและผูป้ระกอบการเพื่อสังคม    3  (3-0-6) 
ER 321  Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship 
กผ.395  หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 1      3 (3-0-6) 
ER395   Special Topics in Entrepreneurship 1  
กผ.422  การบริหารเทคโนโลย ี        3  (3-0-6) 
ER 422  Technology Management 
กผ.495  หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 2      3 (3-0-6) 
ER495   Special Topics in Entrepreneurship 2  
ทม.421  การวิจัยและให้คําปรกึษา ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ    3  (3-0-6) 
            และการบริหารทรัพยากรมนุษย์         
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HR 421  Research and Consulting in Organization, Entrepreneurship  
            and Human Resource Management 
กต.311   พฤติกรรมผู้บริโภค            3  (3-0-6) 
MK 311  Consumer Behavior 
กต.321  การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ       3  (3-0-6) 
MK321   Entrepreneurial Marketing   
บป. 311  การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ I           3  (3-0-6) 
OM 311  Business Analytics I     
บป.323   การบริหารกิจการบริการ              3  (3-0-6) 
OM 323  Service Operations Management   
บป.326   การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม            3 (3-0-6)  
OM 326  Technology and Innovation Management  
ธร.311    สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ          3  (3-0-6) 
IB 311    Global Environment of International Business   
คพ.103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       3  (3-0-6) 
CS103  Introduction to Computer Programming 
วส.200 ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร       3  (3-0-6) 
JC200  Introduction to communication 
วิชารหัส ทม./HR ทุกรายวิชา 
 
4.2) การศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
  ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนษุย์กลุ่มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การหรือกลุ่มการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร กลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่โดยต้อง
ศึกษาตามเงื่อนไขตามที่แต่ละกลุ่มวิชากาํหนดไว้ดังต่อไปนี้และหากศึกษาครบตามโครงสร้างทีแ่ต่ละกลุ่มวิชา
กําหนดไว้จะได้รับการระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
 
  (ก) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
 1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะต้องศึกษารายวชิาตา่งๆ ตามที่กําหนดไว้
ดังต่อไปนี้  และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบงัคับแต่ละรายวชิา ไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ระดบัเฉลี่ยสะสมวชิาโท
ทั้งหมดไม่ต่ํากวา่ 2.00 

1. บังคับ      3    วิชา       9   หน่วยกิต 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา      3  (3-0-6) 
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HR 311   Organizational Behavior and Leadership 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน       3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 

2.  เลือกศึกษารายวิชาจากวชิาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษยก์ลุ่มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รหัส ทม.) อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
  (ข) กลุ่มการเป็นผูป้ระกอบการและการบริหาร 
 1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวชิาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการเปน็ผูป้ระกอบการและการบริหารจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามทีก่ําหนดไว้ 
ดังต่อไปนี้  และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบงัคับแต่ละรายวชิา ไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ระดบัเฉลี่ยสะสมวชิาโท
ทั้งหมดไม่ต่ํากวา่ 2.00 

1. บังคับ      3    วิชา       9   หน่วยกิต 
กผ.211   การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น        3  (3-0-6) 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 
กผ.311   การพัฒนาต้นแบบธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้    3  (3-0-6) 
ER 311  Business Model Development and Feasibility Analysis 
กผ.313   การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม     3  (3-0-6) 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation 

2. 2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มการเป็นผูป้ระกอบการและการบริหาร (รหัส กผ.) อีกไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 
5. วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ 33 หน่วยกิต 
  5.1 วิชาเอกบังคับ  27 หน่วยกิตศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ 
บป.311 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1      3  (3-0-6) 
OM 311  Business Analytics I 
บป.312  การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ      3  (3-0-6) 
OM 312  Operations Planning and Control 
บป.313  การปรับปรุงและปฏิรูปธุรกิจ       3  (3-0-6) 
OM 313  Business Improvement and Transformation 
บป.314  ความเป็นเลิศทางปฏิบัติการ       3  (3-0-6) 
OM 314  Operations Excellence  
บป.315  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์       3  (3-0-6) 
OM 315  Strategic Cost Management 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกิจ        3  (3-0-6) 
OM 316  Business Forecasting 
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บป.411  การจัดหาและกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน      3  (3-0-6) 
OM 411    Procurement and Supply Chain Management Strategy 
บป.412  การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร       3  (3-0-6) 
OM 412  Organizational Performance Measurement  
บป.414  การบริหารโครงการ        3  (3-0-6) 
OM 414  Project Management 

 
   5.2 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
บป.321 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 2      3  (3-0-6) 
OM 321 Business Analytics II  
บป.322 ความคิดเชิงระบบและการออกแบบระบบงาน     3  (3-0-6) 
OM 322 Systems Thinking and Design  
บป.323 การบริหารกิจการบริการ        3  (3-0-6) 
OM 323 Service Operations Management 
บป.324 การบริหารการปฏิบัติการทางการกีฬา      3  (3-0-6) 
OM 324 Sport Operations Management  
บป.325 การบริหารการท่องเที่ยว        3  (3-0-6) 
OM 325 Tourism Management 
บป.326 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม      3  (3-0-6) 
OM 326 Technology and Innovation Management 
บป.327 การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า      3  (3-0-6) 
OM 327 Inventory and Warehouse Management  
บป.395    หัวข้อพเิศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 1      3 (3-0-6) 
OM 395   Special Topics in Operations Management 1  
บป.421 การจําลองทางธุรกิจ        3  (3-0-6) 
OM 421 Business Simulation  
บป.422 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ      3  (3-0-6) 
OM 422 Big Data and Business Analytics  
บป.423 การบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ     3  (3-0-6) 
OM 423 Healthcare Operations Management  
บป.424 การให้คําปรึกษาทางธุรกิจ       3  (3-0-6) 
OM 424 Business Consulting  
บป.425 การตรวจสอบการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยง    3  (3-0-6) 
OM 425 Operational Audits and Risk Management 
บป.495    หัวข้อพเิศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 2      3 (3-0-6) 
OM 495   Special Topics in Operations Management 2  
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บป.496 สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ       3  (3-0-6) 
OM 496 Seminar in Operations Management  
บป.499 การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัติการ      3  (3-0-6) 
OM 499 Independent Study in Operations Management  
 
 5.3)   วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
5.3.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารการ
ปฏิบัติการกําหนดให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างตน้ 

หรือ 
5.3.2)  วิชาเลือก 

 ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกบริหารการปฏิบัติการข้างต้น หรือเลือกศึกษา 
รายวิชาของวชิาเอกการตลาด วชิาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาเอกการบริหารองค์การการ
ประกอบการ และทรัพยากรมนษุย์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจสิติกส์และการขนส่ง และวชิาเอก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามรายชื่อที่กําหนด ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวชิาใน
หมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วและไม่จํากัดวา่ต้องเลอืกวิชาภายในกลุ่มวชิาเดียวกนั ดังนี้  
กลุ่มวิชาการตลาด 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค        3  (3-0-6) 
MK 311 Consumer Behavior  
กต.312 การจัดการตราสินคา้        3  (3-0-6) 
MK 312 Brand Management  
กต.313 การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจ      3  (3-0-6) 
MK 313 Marketing Research for Decision Making  
กต.314 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ       3  (3-0-6) 
MK 314 Product & Service Management  
กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด     3  (3-0-6) 
MK 315 Pricing & Marketing Profitability  
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย       3  (3-0-6) 
MK 316 Distribution Channel Management   
กต.317 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3  (3-0-6) 
MK 317 Integrated Marketing Communications  
กต.318 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ      3  (3-0-6) 
MK 318 Marketing Analytics for Decision Making  
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กต.319 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั         3 (3-0-6) 
MK 319  Digital Marketing Strategy 
กต.321 การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ       3  (3-0-6) 
MK 321 Entrepreneurial Marketing  
กต.322 การบริหารการค้าปลีก        3  (3-0-6) 
MK 322 Retail Management  
กต.323 การบริหารงานขาย        3  (3-0-6) 
MK 323 Sales Management  
กต.324 การตลาดธุรกิจ         3  (3-0-6) 
MK 324 Business-to-Business Marketing  
กต.325 การตลาดธุรกิจกีฬาและบรรเทิง       3  (3-0-6) 
MK 325 Sports & Entertainment Marketing  
กต.326 การตลาดระหว่างประเทศ        3  (3-0-6) 
MK 326 International Marketing 
กต.327 การตลาดการเกษตร        3  (3-0-6) 
MK 327 Agricultural Marketing  
กต.421 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเชื่อมโยง     3  (3-0-6) 
MK 421 Omni-Channel Management  
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื        3  (3-0-6) 
MK 411 Sustainability Marketing  
 
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ        3  (3-0-6) 
IS 312 Business Intelligence and Analytics  
รส.314 ระบบฐานข้อมูล         3  (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
รส.318    ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3 (3-0-6) 
IS 318 Financial and Accounting Information Systems for Enterprise Resource Planning  
รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์        3 (3-0-6) 
IS 319 Electronic Business 
รส.461 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล      3  (3-0-6) 
IS461 Tools for Data Analytics 
กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)  
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์       3  (3-0-6) 
HR 211 Human Resource Management 
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ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา       3  (3-0-6) 
HR 311 Organizational Behavior Leadership  
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน        3  (3-0-6) 
HR 312 Performance Management System  
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์     3  (3-0-6) 
HR 313 Human Resource Planning and Acquisition  
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์       3  (3-0-6) 
HR 314 Human Resource Development  
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน        3  (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ ์        3  (3-0-6) 
HR 316 Employee Relations  
ทม.317 การบริหารทุนมนษุย์เชิงกลยทุธ์       3  (3-0-6) 
HR 317 Strategic Human Capital Management  
ทม.321 การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์      3  (3-0-6) 
HR 321 Corporate Human Resource Performance Measurement   
ทม.319 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง     3  (3-0-6) 
HR 319 Organization Development and Change Management  
ทม.422   ทักษะการโค้ชทางธุรกิจ        3  (3-0-6) 
HR 422   Coching Skills in Business 
ทม.423   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ           3  (3-0-6) 
HR 423   International Human Resource Management 
ทม.424 ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้       3  (3-0-6) 
HR 424 Learning Facilitation Skills  
 
กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มการประกอบการ (ER) 
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น       3  (3-0-6) 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship  
กผ.311 การพัฒนาต้นแบบธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้    3  (3-0-6) 
ER 311 Business Model Development and Feasibility Analysis  
กผ.312 การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว     3  (3-0-6) 
ER 312 Managing Growing Business and Family Business  
กผ.313 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม     3  (3-0-6) 
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation  
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กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่        3  (3-0-6) 
ER 314 New Product Development  
กผ.321 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม       3  (3-0-6) 
ER 321 Social Entrepreneurship  
กผ.411 การบริหารองค์กรนวัตกรรม           3  (3-0-6) 
ER 411 Managing Innovative Organizations   
กผ.422 การบริหารเทคโนโลย ี        3  (3-0-6) 
ER 422 Technology Management 
 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3  (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management  
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
LO 341 International Logistics  
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับการจัดการโลจิสติกส์     3  (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management  
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3  (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management  
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3  (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling  
ลจ 444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3  (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management  
 
กลุ่มวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น       3  (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business  
 

 5.4)การศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ 
 5.4.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ 
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้  และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00 

1. บังคับ      3    วิชา       9   หน่วยกิต 
บป.311 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1      3  (3-0-6) 
OM 311 Business Analytics I 
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บป.312 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ      3  (3-0-6) 
OM 312 Operations Planning and Control 
บป.313 การปรับปรุงและปฏิรูปธุรกิจ       3  (3-0-6) 
OM 313 Business Improvement and Transformation 

2.  เลือกศึกษารายวิชาจากวชิาเอกบริหารการปฏิบัติการ (รหัส บป.) อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

6)  วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
  6.1) วิชาเอก   33  หน่วยกิต 
  สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ 
กลุ่มวิชาInternational Business  กลุ่มวิชา Logistics  และกลุ่มวิชา International Transport                 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยศึกษาให้ครบตามโครงสร้างที่แตล่ะกลุ่มวชิากาํหนดไว้ จะได้รับ
การระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 
กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Business 
  1. วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย         3 (3-0-6) 
IB 312 Research Methodology 
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 321      International Trade Operations  
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
  ระหว่างประเทศของธุรกิจ  
IB323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย     3 (3-0-6) 
IB 324     Business and Capitalist Development in Thailand 
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
IB 332  Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ      3 (3-0-6) 
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IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 423 Seminar in International Business 
   
  2.  วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
2.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศฯ หรือหมวดวิชาอื่นๆ ทีน่ักศึกษาสนใจกําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีก่ําหนดข้างตน้ 

หรือ 
2.2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษาวิชาตามที่สนใจ โดยอาจเลือกตามกลุ่ม (ก) หรือ (ข) ที่ระบุไว้ หรืออาจจะเลือกตามความ

สนใจของนักศึกษา ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้ไม่จาํกัดว่าต้องเลือกวิชา
ภายในสาขาวิชาเดียวกัน แต่แนะนําให้เลือกตามกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรูเ้ฉพาะดา้นและสง่เสริมการประกอบอาชีพ
ในอนาคต ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการนบัวิชานัน้เป็นวชิาเลือก 

(ก) กลุ่มวิชา International Business Logistics  and Transport 

    (1)   กลุ่มวิชา International Business Logistics  and Transport   (15 หน่วยกิต) 

ธร.391     หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1     3 (3-0-6) 
IB 391 Special Topics in International Business 1 
ธร.392     หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2     3 (3-0-6) 
IB 392 Special Topics in International Business 2 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก       3 (3-0-6) 
IB424 Perspectives on Global Business 
ธร.433     ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB 433     Ethical Issues in Business 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics 
ลจ.391     หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 1       3 (3-0-6) 
LO 391 Special Topics in Logistics 1 
ลจ.392     หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 2       3 (3-0-6) 
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LO 392 Special Topics in Logistics 2 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ลจ.444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล และการบริหารความเสี่ยง     3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance and Risk Management 
ขร.371 การเงินและการลงทุนของการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 371 Investment and Finance for International Transportation 
ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี            3 (3-0-6) 
IT 372      Maritime Economics and Policyหรือ 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง        3 (3-0-6) 
EC 381     Economics of Transportation 
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี       3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ       3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร 376     การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 376      International Commodity Trade 
ขร.391     หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 1     3 (3-0-6) 
IT 391 Special Topics in International Transport 1 
ขร.392     หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 2     3 (3-0-6) 
IT 392 Special Topics in International Transport 2 
ขร.461 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 461 International Transportation Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและโลจิสติกส์       3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Logistics Management 
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis 
ขร.472   การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ       3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
   และ (2) เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชากลางคณะพาณิชย์ฯ  (3 หน่วยกิต) 
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(ข) กลุ่มวิชา Global Strategy 

(1) กลุ่มวิชา Global Strategy 15 หน่วยกิต 

ทม.319 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง           3  (3-0-6) 
HR 319   Organization Development and Change Management 
กผ.211   การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น       3  (3-0-6) 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 
กผ.313   การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม     3  (3-0-6) 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation 
กผ.315 การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว     3  (3-0-6) 
ER 315   Manging Growing Business and Family Business 
กผ.411   การบริหารองค์กรนวัตกรรม                                               3  (3-0-6) 
ER 411    Managing Innovative Organizations 
กต.201   หลักการตลาด                                                                            3 (3-0-6) 
MK 201   Principle of Marketing 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK 311   Consumer Behavior 
กต.312 การจัดการตราสินคา้        3 (3-0-6) 
MK 312   Brand Management 
กต.326 การตลาดระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
MK 326   International Marketing 
กต.423 กลยุทธ์การตลาด        3 (3-0-6) 
MK 423   Marketing Strategy 
ธอ.423   อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
RB 423   International Aspects of Real Estate 
ทม. 423 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ           3 (3-0-6) 
HR 423 International Human Resource Management 
ธร.424    หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก       3 (3-0-6) 
IB 424     Perspectives on Global Business 
ธร.433     ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB 433    Ethical Issues in Business 
กง.201   การเงินธุรกิจ          3 (3-0-6) 
FN 201   Business Finance  
กง.211 คณิตศาสตร์และสถิติการเงิน   3  (3-0-6) 
FN 211    Financial Mathematics and Statistics 
กง.313   การเงินระหว่างประเทศ   3  (3-0-6) 
FN 313    International Finance 
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กง.461 การเงินระหว่างประเทศข้ันสูง       3  (3-0-6) 
FN 461   Advanced International Finance 
บช 422  การบัญชีระหว่างประเทศ        3  (3-0-6) 
AC 422 International Accounting 
   และ (2) เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชากลางคณะพาณิชย์ฯ  (3 หน่วยกิต) 
 
กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาเอกเลือก Logistics 
  1. วิชาเอกบังคับ 33   หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่งๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย         3 (3-0-6) 
IB 312 Research Methodology 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สาํหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics  
ลจ.441 สัมมนาทางดา้นโลจสิติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน     3 (3-0-6) 
LO 441 Seminar in Logistics and Supply Chain Management 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ลจ.444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management 
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  2.  วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
2.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศฯ หรือหมวดวิชาอื่นๆ ทีน่ักศึกษาสนใจกําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีก่ําหนดข้างตน้ 

หรือ 
2.2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ธร.321 การดําเนินการดา้นการค้าระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 321 International Trade Operations 
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
 ระหว่างประเทศของธุรกิจ  
IB323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย     3 (3-0-6) 
IB324 Business and Capitalist Development in Thailand 
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
IB 332  Cross – cultural Management 
ธร.391     หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1     3 (3-0-6) 
IB 391 Special Topics in International Business 1 
ธร.392     หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2     3 (3-0-6) 
IB 392 Special Topics in International Business 2 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ      3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 423 Seminar in International Business 
ธร.424 หลากมมุมองเร่ืองธุรกิจโลก       3 (3-0-6) 
IB424  Perspectives on Global Business 
ธร.431 การจัดการภาษีระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB431 International Taxation Management 
ธร.433    ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB433 Ethical Issues in Business 
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ลจ.391    หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 1       3 (3-0-6) 
LO 391 Special Topics in Logistics 1 
ลจ.392    หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 2       3 (3-0-6) 
LO 392   Special Topics in Logistics 2 
ลจ.499 การศึกษาอิสระทางโลจสิติกส์       3  (0-0-9) 
LO 499 Independent Study in International Logistics 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล และการบริหารความเสี่ยง     3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance and Risk Management 
ขร.371 การเงินและการลงทุนของการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 371 Investment and Finance for International Transportation 
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี      3 (3-0-6) 
IT 372 Maritime Economics and Policy 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง        3 (3-0-6) 
EC 381 Economics of Transportation 
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณชิยนาวี       3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ       3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร.391    หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 1      (3-0-6) 
IT 391 Special Topics in International Transport 1 
ขร.392    หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 2      3 (3-0-6) 
IT 392 Special Topics in International Transport 2 
ขร.461 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 461 International Transportation Management 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 462 Seminar in International Transport Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและโลจสิติกส์       3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Logistics Management 
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis 
ขร.472   การวิเคราะหก์ารขนส่งทางอากาศ       3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport  
ขร.473 ประเด็นสาํคัญด้านการบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
 โลจิสติกส์และการขนส่ง 
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation 
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บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
OM 316 Business Forecasting          
บป.412   การวัดผลการปฏบิัติงานองค์กร       3 (3-0-6) 
OM 412  Organizational Performance Measurement 
 
กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Transport 
  1. วิชาเอกบังคับ 33   หน่วยกิต 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย         3 (3-0-6) 
IB 312 Research Methodology 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล และการบริหารความเสี่ยง     3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance and Risk Management 
ขร.371 การเงินและการลงทุนของการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 371 Investment and Financefor International Transportation 
ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี            3 (3-0-6) 
IT 372      Maritime Economics and Policyหรือ 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง        3 (3-0-6) 
EC 381     Economics of Transportation 
ขร.461 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 461 International Transportation Management 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 462 Seminar in International Transport Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและโลจิสติกส์       3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Logistics Management 
น.348      กฏหมายพาณิชยนาวี        3 (3-0-6) 
LA 348    Maritime Law 
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  2.   วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
2.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศฯ หรือหมวดวิชาอื่นๆ ทีน่ักศึกษาสนใจกําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีก่ําหนดข้างตน้ 

หรือ 
2.2)  วิชาเลือก 
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 321   International Trade Operations 
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
IB 332  Cross – cultural Management 
ธร.391   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1     3 (3-0-6) 
IB 391 Special Topics in International Business 1 
ธร.392   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2     3 (3-0-6) 
IB 392 Special Topics in International Business 2 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ      3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก        3 (3-0-6) 
IB424  Perspectives on Global Business 
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี       3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ        3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร 376  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 376   International Commodity Trade 
ขร.391  หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 1      (3-0-6) 
IT 391 Special Topics in International Transport 1 
ขร.392  หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ 2      3 (3-0-6) 
IT 392 Special Topics in International Transport 2 
ขร 464  โครงการวิจัย          3 (3-0-6) 
IT 464  Research Project 
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Environment Analysis 
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ขร.472    การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ       3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
ขร.473 ประเด็นสําคัญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ      3  (3-0-6) 
             โลจิสติกส์และการขนส่ง 
IT 473     Current  Issues in International Business Logistics and Transportation 
ขร.499 การศึกษาอิสระทางขนส่งระหว่างประเทศ      3  (0-0-9) 
IT 499 Independent Study in International Transport 
ธร.433    ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB  433    Ethical Issues in Business 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics 
ลจ.391    หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 1       3 (3-0-6) 
LO 391 Special Topics in Logistics 1 
ลจ.392    หัวข้อพิเศษ ทางโลจิสติกส์ 2       3 (3-0-6) 
LO 392 Special Topics in Logistics 2 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ลจ.444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management 
 
  6.2) การศึกษาวิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
  6.2.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวชิาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการ
ขนส่ง จะต้องศึกษาทุกรายวชิาตามกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มวชิาหนึง่ที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ดงัต่อไปนี้  และต้องสอบไล่
ได้ในรายวชิาบังคับแตล่ะรายวิชา ไม่ต่าํกว่า C และได้คา่ระดบัเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้หมดไม่ต่าํกว่า 2.00 
  กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาโท International Business  
  1. บังคับ  4  วิชา  12  หน่วยกติ 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
ธร.321 การดําเนินการดา้นการค้าระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
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IB 321      International Trade Operations  
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
IB 332     Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management  
  2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในวิชาใดก็ได้ในรายวิชาดังนี้ 
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
  ระหว่างประเทศของธุรกิจ  
IB323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324    การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย     3 (3-0-6) 
IB 324     Business and Capitalist Development in Thailand 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ      3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก       3 (3-0-6) 
IB424 Perspectives on Global Business 
ธร.433     ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB  433     Ethical Issues in Business 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics 
 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
ลจ.444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล และการบริหารความเสี่ยง     3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance and Risk Management 
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ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี            3 (3-0-6) 
IT 372      Maritime Economics and Policyหรือ 
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง        3 (3-0-6) 
EC 381     Economics of Transportation 
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี       3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.375     การบริหารการเช่าเหมาเรือ       3 (3-0-6) 
IT 375      Ship Chartering 
ขร 376     การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 376      International Commodity Trade 
ขร.461 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 461 International Transportation Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและโลจิสติกส์       3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Logistics Management 
น.348      กฏหมายพาณิชยนาวี        3 (3-0-6) 
LA 348    Maritime Law 
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Environment Analysis 
ขร.472   การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ       3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
 

  กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาโท Logistics   บังคับ  6  วิชา  18  หน่วยกิต 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
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 กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาโท International Transport  
  1. บังคับ  3  วิชา  9  หน่วยกิต 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IT 211 Introduction to International Transport 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
LO 212 Introduction to Logistics Management 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 311 Global Environment of International Business  
  2. เลือกศึกษา 3 วิชา 9 หน่วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในวิชาใดก็ได้ในรายวิชาดังนี้ 
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IB 321      International Trade Operations 
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
  ระหว่างประเทศของธุรกิจ  
IB323      Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
ธร.324    การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย     3 (3-0-6) 
IB 324     Business and Capitalist Development in Thailand 
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
IB 332     Cross – cultural Management 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
IB 421 International Business Management 
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ      3 (3-0-6) 
IB 422 Comparative Business Systems 
ธร.424 หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก       3 (3-0-6) 
IB424 Perspectives on Global Business 
ธร.433     ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
IB  433     Ethical Issues in Business 
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
LO 341 International Logistics 
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management 
ลจ.343 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ     3 (3-0-6) 
LO 343 Air Cargo Logistics 
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน        3 (3-0-6) 
LO 442 Supply Chain Management 
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 443 Supply Chain Modeling 
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ลจ.444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน       3 (3-0-6) 
LO 444 Supply Chain Risk Management 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล และการบริหารความเสี่ยง     3 (3-0-6) 
IT 361 Marine Insurance and Risk Management 
ขร.372     เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี            3 (3-0-6) 
IT 372      Maritime Economics and Policyหรือ  
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง        3 (3-0-6) 
EC 381     Economics of Transportation 
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี       3 (3-0-6) 
IT 373 Shipping Technology 
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ       3 (3-0-6) 
IT 375 Ship Chartering 
ขร 376    การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IT 376     International Commodity Trade 
ขร.461 การบรหิารการขนส่งระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IT 461 International Transportation Management 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและโลจิสติกส์       3 (3-0-6) 
IT 463 Port and Logistics Management 
น.348      กฏหมายพาณิชยนาวี        3 (3-0-6) 
LA 348    Maritime Law  
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IT 471 Shipping Transport Environment Analysis 
ขร.472   การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ       3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
 
7)  วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  7.1)   วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตา่ง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 311 Building Construction Technology in Real Estate Business 
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 312    Real Estate Development Regulation  
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ธอ.313 การเงิน การลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance, Investment  and Business Strategy 
ธอ.315 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์สําหรับการพัฒนาเมือง และอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 315  Economics Analysis for Urban and Real Estate Development   
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 411    Real Estate Marketing and Brokerage Management 
ธอ.412 การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 412    Research Methodology for Real Estate Business 
ธอ.413 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 413  Real Estate Seminar 
ธอ.414 การบริหารทรัพย์สิน        3 (3-0-6) 
RB 414    Property Management 
ธอ.415 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 415  Real Estate Business Feasibility Studies 
  7.2) วิชาโท หรือ วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18     หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
7.2.1)  วิชาโท 
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท 

โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์กําหนดให้ครบตามจํานวนหนว่ยกิตที่กําหนดขา้งต้น 

หรือ 
7.2.2)  วิชาเลือก 
1. ให้เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากรายวชิาตอ่ไปนี้ 

ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ       3 (3-0-6) 
RB 332  Business Valuation 
ธอ.342 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 342   Real Estate Accounting 
ธอ.395     หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1      3 (3-0-6) 
RB 395    Special Topics in Real Estate Business1 
ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 422  Real Estate Project Management 
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
RB 423   International Aspects of Real Estate 
ธอ.431 สัมมนาการประเมินราคา        3 (3-0-6) 
RB 431   Seminar in Valuation 
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ธอ.442 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 442   Property Innovation and Technology 
ธอ.441 สัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 441  Seminar in Real Estate Business Law 
ธอ.495     หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2      3 (3-0-6) 
RB495     Special Topics in Real Estate Business 2 

 2. ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดบรรยายในคณะพาณิชย์ฯ หรือใน มธ. อีก 9 หน่วยกิต ยกเว้น
วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

 
 7.3) การศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  7.3.1)  ส าหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ 
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้  และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00 

บังคับ      6   วิชา       18  หน่วยกิต 
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business 
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation 
ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 311 Building Construction Technology in Real Estate Business 
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 312    Real Estate Development Regulation 
ธอ.313   การเงิน การลงทนุ และกลยุทธธ์ุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance , Investment and Business Strategy 
ธอ.414 การบริหารทรัพย์สิน        3 (3-0-6) 
RB 414    Property Management 
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3.6  แผนการศึกษา 
 3.6.1)  วิชาเอกการเงิน 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1จํานวน 4 วิชา 12 
บช.201 การบัญชกีารเงิน หรือ ทม.201 การบริหารสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3 
พบ.204 สถิติธุรกิจ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 จํานวน 3 วิชา 9 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 2 (เลือก 1 วิชา) 3 
ทม.201 การบริหารสมัยใหม่และการเป็นผูป้ระกอบการ หรือ บช.201 การบัญชีการเงิน 3 
รส.201 ธุรกิจและเทคโนโลยดีิจิทลั หรือ กต.201 หลักการตลาด 3 

รวม 18 

 
ปีการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.211 การฟัง – การพูด    3 
กง.201 การเงินธุรกิจ 3 
กต.201 หลักการตลาด หรือ รส.201 ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 
กง.211 คณิตศาสตร์และสถิติการเงิน 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์ 3 
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบตัิการ 3 
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกจิ 3 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3 
กง.311 การบริหารการเงิน 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 
กง.312 การลงทุน 3 

กง.313 การเงินระหว่างประเทศ 3 
วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 3 
กง.411 การวิเคราะห์อนุพันธ ์ 3 
วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา 6 

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
พบ.301การฝึกงานทางธุรกิจ 3 

รวม 3 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 
วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 3 วิชา 9 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 

รวม 6 
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3.6.2)  วิชาเอกการตลาด 
หมายเหตุ: วิชาแกนร่วมบังคับที่เป็นวิชาหลักของแต่ละเอก เช่น FN201, HR201, BA203, IS201, MK201, 
AC201ควรเรียนในปีแรกๆ เพื่อจะได้ทราบความชอบของตนเองว่าอยากเลือกเรียนในวิชาเอกใด แต่หากต้องการ
เรียนในวิชาเอกการตลาด ควรเรียนวิชาแกนร่วมบังคับในส่วนของวิชา FN201, AC201, BA204 ก่อน เนื่องจาก
บางวิชาอาจเป็นวิชาต่อเนื่องกับวิชาเอก 

รูปแบบที่ 1 : เรียน กต.201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1  (4 วชิา) 12 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วชิา 3 
กต.201 หลักการตลาด (วชิาแกนร่วมบังคับ) 3 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค  3 
  

 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.221   การอ่านเชิงวิพากษ ์ 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วชิา 9 
กต.312 การจัดการตราสินคา้ 3 
กต.314 การบริหารผลิตภัณฑ์และการบริการ  3 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป  ส่วนที่ 2 (2) 
พบ.202 การภาษีอากร 

3 
3 

วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด  3 
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย  3 

 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.313 การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจ  3 
กต.317 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  2 วชิา 6 
  

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อ.211   การฟัง-การพูด 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.318 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ 3 
กต.319    กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล 3 
วิชาเลือก/วิชาโท 1 วชิา 3 

 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วชิา 3 
กต.412 การบริหารทางการตลาดขั้นสูง  3 
วิชาเลือก/วิชาโท 2 วชิา 6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

 15 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วชิา 3 
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
 12 
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รูปแบบที่ 2 : เรียน กต.201 ในภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.201 หลักการตลาด  (วชิาแกนร่วมบงัคับ) 3 

 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2  (2) 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค  
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 

3 
3 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วชิา 9 
กต.312 การจัดการตราสินคา้ 3 
กต.314 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 

 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ  2 วชิา 6 
กต.313 การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจ  3 
กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  2 วชิา 6 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อ.221   การอ่านเชิงวิพากษ ์ 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ  2 วชิา 6 
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย 3 
กต.317 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 

 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.211   การฟัง-การพูด 3 
กต.318 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ 3 
กต.319 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั  3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื 3 
กต.412    การบริหารทางการตลาดขั้นสูง 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

 12 
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รูปแบบที่ 3 : เรียน กต.201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่  1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่  1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วชิา 9 

รวม 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ ์ 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วชิา 3 
กต.201 หลักการตลาด (วชิาแกนร่วมบังคับ) 3 
วิชาเลือก/วิชาโท  2 วชิา 6 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่  2  (2) 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค  3 
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย 3 

วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 

 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ  2 วชิา 6 
กต.312 การจัดการตราสินคา้ 3 
กต.314 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ  3 
กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด  3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 

 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อ.211 การฟัง – การพูด  3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.313   การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ 3 
กต.317   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 

 18 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต 
กต.318 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ 3 
กต.319 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั 3 
วิชาเลือก/วิชาโท  1 วชิา 3 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 

 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื 3 
กต.412   การบริหารทางการตลาดขั้นสูง 3 

 12 
 
 

 
 

  



มคอ.2 

 

 Page | 56 

 3.6.3)  วิชาเอกระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต* 
เลือกศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป  

- หมวดสังคมศาสตร ์  

- หมวดมนุษยศาสตร์ 18 

- หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  

- หมวดภาษา  

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2  
เลือกศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป  

- หมวดสังคมศาสตร ์  

- หมวดมนุษยศาสตร์ 12 

- หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

- หมวดภาษา  

เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ 

- รส.201 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

 
3 

- เลือกเรียน 1 วิชาจาก 
BA201 
BA204 
MK201 
HR201 

 
 
 
3 

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน  
-  

รวม 0 
หมายเหตุ   *       หมายถึง หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
  - วิชาบรรยาย      เช่น  1.5(1.5-0-3)  /  3(3-0-6)  
  - วิชาบรรยายและฝึกหรือทดลอง  เช่น 3(2-2-5) 
  - วิชาปฏิบัต ิ   เช่น 3(0-9-0)  /  3(ฝึกงาน 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน) 
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต* 
เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ  

- AC201 3 
- เลือก 3 วิชา จาก  

BA201 
MK201 
HR201 
BA202 
BA204 
OM201 
EC213 
EC214 

 
 
 
9 

เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  
- รส.311 แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 3 
- รส.313 การจัดการและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลทางไกลสําหรับธุรกิจ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2  
เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ  

- FN201 3 
- เลือก 2 วิชา จาก  

BA201 
MK201 
HR201 
BA202 
BA204 
OM201 
EC213 
EC214 

 
 
 
6 

เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  
- รส.314 ระบบฐานข้อมูล 3 
- รส.317 ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3 
- รส.318 ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร  

รวม 18 
ภาคฤดูร้อน  
-  

รวม 0 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต* 
เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ  

- AC202 
- EL221 

3 
3 

- เลือก 1 วิชา จาก  
BA201 
MK201 
HR201 
BA202 
BA204 
OM201 
EC213 
EC214 

 
 
 
3 

เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  
- รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ 3 
- รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 

 
รวม 15 

ภาคเรียนที่ 2  
เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ  

- EC321 3 
- เลือก 2 วิชา จาก  

BA201 
MK201 
HR201 
BA202 
BA204 
OM201 
EC213 
EC214 

 
 
 
6 

เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  
- รส.316 การออกแบบและปรับใช้ระบบสารสนเทศ 3 
- รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 

เลือกศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา 3 
 

รวม 15 
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ภาคฤดูร้อน  
BA301 3 

รวม 3 
 

 ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต* 
เลือกศึกษาวิชาแกนร่วมบงัคับ  

- BA401 3 

เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  

- รส.411 การพัฒนาระบบงานบนเว็บขั้นพื้นฐาน 3 

เลือกศึกษาวิชาเลือกสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 วิชา 3 
เลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา 6 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2  
เลือกศึกษาวิชาบงัคับ  

- รส.416 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 

เลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา 6 
เลือกศึกษาวิชาเสร ี2 วิชา 6 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน  
-  

รวม 0 
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 3.6.4)  วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
 

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 (เลือก 1 วิชา)  
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา 

3 
3 

ทม.201   การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่ (วิชาแกนรว่มบังคับ) 3 
รวม 18 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.211  การฟัง – การพูด (วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ซึ่งบังคับเลือกวิชาที่ 1)  3 
อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์(วชิาศึกษาทัว่ไป สว่นที่ 2 ซึ่งบังคับเลือกวิชาที่ 2) 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 4 วิชา 12 
ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา  3 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์ 3 
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 3 
ทม.315   การบริหารค่าตอบแทน 3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา 3 
ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ ์ 3 
ทม.317   การบริหารทุนมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์  3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา 3 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน 
BA 301Business Internship 

หน่วยกิต 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วชิาแกนร่วมบังคับ) 3 
ทม.319 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา 6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 3 วิชา 9 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 12 
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กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and Management) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 (เลือก 1 วิชา)  
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา 

3 
3 

ทม.201   การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่ (วิชาแกนรว่มบังคับ) 3 
รวม 18 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.211  การฟัง – การพูด (วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ซึ่งบังคับเลือกวิชาที่ 1)  3 
อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์ (วชิาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ซึ่งบังคบัเลือกวิชาที่ 2) 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 4 วิชา 12 
ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา 3 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วชิา 6 
กผ.311 การพัฒนาต้นแบบธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 3 
กผ.313 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา 3 
กผ.312    การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว 3 
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 
ทม.321   ทักษะการสื่อสาร การโน้มนา้ว และเจรจาต่อรอง 3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน 
BA 301Business Internship 

หน่วยกิต 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วชิาแกนร่วมบังคับ) 3 
กผ.411 การบริหารองค์กรนวัตกรรม 3 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา 6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 3 วิชา 9 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 12 
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3.6.5)  วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1(6 วิชา) 18 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (1 วิชา) 3 
พบ.202 การภาษีอากร 3 
บป.201 การบริหารการปฏิบัติการ 3 
บช.201 การบัญชีเบื้องตน้ 3 
และเลือก 2 วิชา จาก 6 
พบ.204 สถิติธุรกิจ  
กต.201 หลักการตลาด  

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.211 การฟัง – การพูด 3 
สษ.221  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 
กง.201   การเงินธุรกิจ 3 
และเลือก 2 วิชา จาก 6 
กต.201  หลักการตลาด  
ทม.201  การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่  
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  
พบ.204 สถิติธุรกิจ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
อ.221    การอ่านเชิงวิพากษ ์  3 
สษ.321  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 3 
IS 201  Digital Business and Technology  3 
บช.202  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 
และเลือก 1 วิชา จาก 3 
กต.201  หลักการตลาด  
ทม.201  การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่  
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  
พบ.204 สถิติธุรกิจ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  

รวม 15 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
เลือก 1 วิชา จาก 3 
กต.201  หลักการตลาด  
ทม.201  การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่  
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  
พบ.204 สถิติธุรกิจ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
และ  
บป.311  การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจใจทางธุรกิจ 1  
บป.312  การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ 

3 
3 

บป.314  ความเป็นเลิศทางปฏบิัติการ 3 
บป.316  การพยากรณ์ทางธุรกิจ 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา 

3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
เลือก 1 วิชา จาก 3 
กต.201  หลักการตลาด  
ทม.201  การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่  
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  
พบ.204 สถิติธุรกิจ  
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้  
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
และ  
บป.313  การปรับปรุงและปฏิรปูธุรกิจ 3 
บป.411  การจัดหาและกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน 
บป.412  การวัดผลการปฏบิัติงานองค์กร 

3 
3 

วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา 3 
รวม 15 

ภาคฤดูร้อน 
BA 301Business Internship 

หน่วยกิต 
3 

รวม 3 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 
บป.315  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา 

3 
6 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
บป.414  การบริหารโครงการ 3 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา 6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 15 
 
 

  



มคอ.2 

 

 Page | 68 

3.6.6)  วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
 

กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนธุรกิจ  2 วิชา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.211 การฟัง – การพูด 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 

3 
3 

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จํานวน 1 วิชา 3 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนธุรกิจ :  ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา  : 1. กง.201  การเงินธุรกิจ 2. พบ.204 สถิติธุรกิจ....... 9 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 1 วิชา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
ธร.321  การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ 3 
ธร.323  การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศของธุรกิจ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 
วิชาแกนธุรกิจ 1 วิชา 

หน่วยกิต 
3 

ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
ธร.332  การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม 3 
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 1 วิชา 3 
  

รวม 15 
 

ภาคฤดูร้อน 
  วิชาแกนธุรกิจ :  พบ.301  การฝึกงานธุรกิจ 

 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 
ธร.422  การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ 
ธร.324  การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย 

3 
3 

วิชาเลือกศึกษา/โท   2 วิชา 6 
  

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ธร.423  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 2 วิชา    6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 12 
 
 
 



มคอ.2 

 

 Page | 70 

กลุ่มโลจิสตกิส์ (Logistic) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนธุรกิจ  2 วิชา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.211 การฟัง – การพูด 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 

3 
3 

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จํานวน 1 วิชา 3 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนธุรกิจ :  ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา  : 1. กง.201  การเงินธุรกิจ 2. พบ.204 สถิติธุรกิจ 3........................ 9 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 1 วิชา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 
ธร.311  สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
ลจ. 342  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจสิติกส์ 3 
ลจ.343   การจัดการโลจิสติกสส์ําหรับสนิค้าที่ขนส่งทางอากาศ 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 
วิชาแกนธุรกิจ 1 วิชา 

หน่วยกิต 
3 

ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
ลจ.341  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 1 วิชา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
  

รวม 15 
 

ภาคฤดูร้อน 
  วิชาแกนธุรกิจ :  พบ.301  การฝึกงานธุรกิจ 

 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 
ลจ.442  การบริหารโซ่อุปทาน 
ลจ.443   การสร้างแบบจาํลองโซ่อุปทาน 

3 
3 

วิชาเลือกศึกษา/โท   2 วิชา 6 
  

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ลจ.441  สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน 3 
ลจ.444  การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน  3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 2 วิชา    6 

รวม 12 
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กลุ่มการขนส่ง (International Transport) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (4 วิชา) 12 
วิชาแกนธุรกิจ  2 วิชา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา) 9 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.211 การฟัง – การพูด 
วิชาศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 2 อ.221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 

3 
3 

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จํานวน 1 วิชา 3 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.202 การภาษีอากร 3 
วิชาแกนธุรกิจ :  ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3 
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา  : 1. กง.201  การเงินธุรกิจ 2. พบ.204 สถิติธุรกิจ 9 
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 1 วิชา 3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 18 
 

ภาคฤดูร้อน 
น. 308 กฎหมายพาณิชยนาวี                                                                                                                    3 

รวม   3 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ 3 วิชา 9 
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี หรือ  ศ.381  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 
วิชาแกนธุรกิจ 1 วิชา 

หน่วยกิต 
3 

ขร.371 การบริหารการเงินของพาณิชยนาวี 3 
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลังสนิคา้ 3 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วิชา 3 

รวม 15 
 

ภาคฤดูร้อน 
  วิชาแกนธุรกิจ :  พบ.301  การฝึกงานธุรกิจ 

 
3 

รวม 3 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาแกนธุรกิจ  : พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี 3 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วิชา  : ขร.464   โครงการวิจัย 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท   1 วิชา 3 

รวม 12 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ 3 
วิชาเลือกศึกษา/โท 2 วิชา   :  ขร.376 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหวา่งประเทศ 6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

รวม 12 
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3.6.7) วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป (6 วิชา) 18 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป (2 วิชา) 6 
พบ.201   หลักการกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3 
รส.201   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 
บป.201   หลักการบริหารการปฏิบัติการ 3 
บช.201  การบัญชีเบื้องตน้ 3 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.202   การภาษีอากร 3 
บช.202   การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 
กง.201   การเงินธุรกิจ 3 
กต.201   หลักการตลาด 3 
ทม.201  หลักการบริหาร 3 
ธอ.211   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ศึกษาวิชาทั่วไป(2 วิชา) 6 
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้ 3 
พบ.204   สถิติธุรกิจ 3 
ธอ.212   การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3 
ธอ.312   กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ศ.214   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3 
สษ.221  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 
ธอ.311  เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 
ธอ.313  การเงิน การลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 
วิชาเลือก/โท 2 วชิา 6 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สษ.321  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 3 
ธอ.315  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์สําหรับการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ 3 
ธอ.412  การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 3 
วิชาเลือก/โท 2 วชิา 6 

รวม 15 
ภาคฤดูร้อน  
BA 301 Business Internship 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
พบ.401  การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 3 
ธอ.411  การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 3 
ธอ.415การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 
วิชาโท/วชิาเลือก 2 วิชา 6 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ธอ.413  สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 
ธอ.414  การบริหารทรัพย์สิน 3 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 

รวม 12 
รวมทั้งหลักสูตร  135 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1  :  
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Enagement 
 ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภปิรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเปน็ต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดทําโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเดน็ที่สนใจ  
 
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย                  3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาํคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอยา่งสถานการณ์หรือ
บุคคลที่ได้รบัความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพนัธ์กันทั้งโลก มี
จิตสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถทา้ทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                  3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองคร์วม ทั้งทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึง่เป็น
ทักษะสําคัญที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตวั
เมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัมนุษย์ ในแขนงตา่งๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปตัยกรรม 
 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน                  3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทัง้สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน 
ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาํไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยัง่ยืน  
 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                 3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development          (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
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มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ                  3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาํถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พฒันาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสําคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนบัสนนุ 
การใช้เหตุผลที่นาํไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พฒันาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมมุมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐาน
และข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                 3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเนน้ความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีของ
นักศึกษา 
 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร                  3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบรบิทสงัคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล 
องค์กร และสังคม 
 

ส่วนที่ 2 
อ.211  การฟัง-พูด                   3 (3-0-6) 
EG 211  Listening-Speaking  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 
 ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในชวีิตประจําวันทัง้ในสถานการณ์ทีเ่ป็น
ทางการและไม่เปน็ทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพดู การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคําและ
ประโยคเพื่อพัฒนาการพูดให้มปีระสิทธิภาพ การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท  ความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีประสทิธิภาพ 
 
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ ์                  3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading 
วิชาบังคับก่อน: สอบได ้มธ.104 หรือได้รับยกเว้น มธ.104 
 พัฒนาทักษะการคิดเชงิวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ  กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียนเชิงวชิาการระดับพื้นฐาน  และความสามารถในการเขียนงาน
เขียนเชิงวิชาการทั่วไปที่สะท้อนความต้องการของผู้เรียนและสมัพันธ์กับกิจกรรมการอ่านและการเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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วิชาแกนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
พบ.201   หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ               3 (3-0-6) 
BA201   Business Law  
 วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีที่  2  
     - นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบไดว้ิชา พบ.291 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองค์กรธุรกิจได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยลักษณะ
กฎหมายและการชําระบัญชีกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเช่นหลักกฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์
เช่าซื้อกู้ยืมค้ําประกันจํานองจํานําตั๋วเงินฯลฯ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 
พบ.202   การภาษีอากร                                                                                3 (3-0-6) 
BA 202 Taxation 
 วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีที่  2 

    - นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบไดว้ิชา พบ.291  
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศลุกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

ที่ใช้อยู่ในปัจจบุันได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป์รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเปน็ผู้จัดเก็บได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบาํรุงท้องที่และภาษปีูาย
ความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษ ี
 
พบ.204  สถิติธุรกิจ                 3 (3-0-6) 
BA 204   Business Statistics 
 การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ของประชากรทฤษฎคีวาม
น่าจะเป็น (ทฤษฎีเบส์) ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้การแจกแจงความนา่จะเปน็การทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยหลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
พบ.301  การฝึกงานธุรกิจ                 3 (ฝึกงาน 200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
BA 301  Business Internship                             3 (work at least 200 hours/semester) 
            วิชาบังคับก่อน:  นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 3  
            ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชีและการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามาใช้ในการทาํงานในองค์กรธุรกิจ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ  
             สําหรับการดําเนนิการจะอยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและ
ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ตลอดระยะเวลาฝึกงาน โดยมีการตกลงขอบเขต 
หน้าที่ ความรบัผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยจะฝึกปฏิบัติงานกับ
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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BA 401   การบริหารเชิงกลยุทธ ์                 3  (3-0-6) 
BA 401   Strategic Management 
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  ฐานะชั้นปีที่ 4 
 หลักการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยจะ
ครอบคลุมกระบวนการตา่งๆ ตัง้แต่ กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์  การ
กําหนดพันธกิจ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับ
หน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ กระบวนการของการนาํกลยุทธส์ูก่ารปฏิบัติ และกระบวนการติดตามประเมินผล
รวมถึงการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมือต่างๆ ที่จําเปน็ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์เชงินวัตกรรม 
 
วิชาเอกการเงิน 
กง.201 การเงินธุรกิจ           3  (3-0-6) 
FN 201 Business Finance  

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บช.201 หรือ บช.291 
หลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงนิต้องรับผิดชอบ เปูาหมายการสร้างมูลคา่เพิ่มของกิจการ

สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ทางการเงิน เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์
กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคา
ทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหา
เงินทุนระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงต้นทุนของเงินทุน 
 

 กง.211 คณิตศาสตร์และสถิติการเงิน           3  (3-0-6) 
 FN 211   Financial Mathematics and Statistics 

สถิติและคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการเงิน ได้แก่ สถิติเบื้องตน้ หลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ความน่าจะเปน็ การวิเคราะห์การถดถอย แคลคูลัสเบื้องต้น (เชน่ อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์เบื้องต้น) การหา
ค่าที่เหมาะสมทีสุ่ด (Optimization) และเมทริกซ์พื้นฐาน 
 
กง.241    การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกนัภัย              3  (3-0-6) 
FN 241   Risk Management and Insurance   

วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปทีี ่2 
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ 

ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มผีลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย 
หลักการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุม
ธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องตน้ของการประกันภัยแขนงตา่งๆ 
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กง.242 การประกันภัยและสภาพแวดลอ้ม                        3  (3-0-6) 
FN 242   Insurance Business and Legal Environment 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มผีลต่อการดําเนิน
ธุรกรรมของบริษัทประกันภัย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าและการเงินของโลกที่มีต่องานทาง
ธุรกิจประกันภัย การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรูปแบบขององค์การ การกําหนดแผนงานและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 กง.251 ตลาดการเงิน           3  (3-0-6) 
 FN 251   Financial  Markets  

วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปทีี ่2 
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงิน

นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การกํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงนิ ตลาดทนุ และ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
 

 กง.281   การบริหารการเงินบุคคล           3  (3-0-6) 
 FN 281   Personal Finance 

การกําหนดเปูาหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงนิในด้าน
ต่างๆ อย่างมีระบบด้วยการจัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง การส่งเสริมให้มีการออมและนําเงินออมไปลงทนุหา
ผลประโยชน์ในดา้นตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและวางแผนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา การพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคลให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจดว้ย
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนบันเทิง การใช้เวลาวา่งให้เกิดผล ตลอดจนถึงการวางแผนการเงินสาํหรับ
อนาคตในยามเกษียณอาย ุ
 

 กง.282 การบริหารความมั่งคั่ง           3  (3-0-6) 
 FN 282 Wealth Management 

การประเมินลูกค้า หลักการวางแผนภาษสี่วนบุคคลการลงทุนตามวงจรชีวิต การวัดอัตราผลตอบแทน 
และความเสี่ยงของตราสารทางการเงินทฤษฎีจัดสรรเงินลงทุน หลักการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การกําหนด
นโยบายลงทุน การลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกองทุน       การวางแผนเกษียณอายุการ
ถ่ายโอนความมัง่คั่ง มรดกการบริจาค หัวข้อร่วมสมัย 
 
กง.295    หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 1        3 (3-0-6) 
FN 295   Special Topics in Finance 1  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 



มคอ.2 

 

 Page | 81 

กง.296   หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 2              1.5 (1.5-0-3) 
FN 296   Special Topics in Finance 2 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

  
 กง.311   การบริหารการเงิน           3  (3-0-6) 
 FN 311   Financial Management 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา (1) กง.201 และ (2) กง.211 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการที่ผู้จดัการทางการเงินต้องเผชิญใน

สถานการณ์จริง การบริหารการเงินทั้งด้านสนิทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเปูาหมายของกิจการการ 
นําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของการ ศึกษาในเชิงลึกของการนํา
โมเดลต่าง ๆ ทางการเงินมาใช้ในการกําหนดระดบัและการตัดสนิใจในการบริหารเงินทนุหมุนเวยีน งบจา่ยลงทุน 
(สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไมแ่น่นอน (ความเสี่ยง) การกําหนดโครงสร้างทนุและ
ส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและตน้ทุนของเงินทุนจากหนี้ และส่วนของเจ้าของ และตรา
สารการเงินใหม่ ๆ การตัดสนิใจในการจัดหาเงินทนุ การตัดสนิใจเช่าสนิทรัพย์แบบลิสซิง่ แนวคดิด้านปัญหา
ตัวแทนธรรมาภิบาลของกิจการ 

 
 กง.312   การลงทุน           3  (3-0-6) 
 FN 312  Investments      

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา (1) กง.201 และ (2) กง.211  
วิธีการประเมินมูลคา่ที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทนุ ออปชั่น และตราสารซื้อขายล่วงหนา้ วิธีการ

วัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยเ์ดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ ปัจจยักําหนดอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

 กง.313   การเงินระหว่างประเทศ           3  (3-0-6) 
 FN 313   International Finance 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา (1) กง.201 และ (2) กง.211 และ (3) ศ.212 หรือ ศ.214 
ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงินเงื่อนไขเสมอ
ภาคระหว่างประเทศ กลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 
บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เชน่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ 
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กง.331 การบริหารสถาบนัการเงิน               3  (3-0-6) 
FN 331 Financial Institutions Management   

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา (1) กง.251 และ กง.312 
การบริหารและการจัดการดา้นต่างๆ ของสถาบันการเงนิโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ การบริหารความ

เสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การ
บริหารกําไรและตน้ทนุ การวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคง กลยุทธ์ในการวางแผนทางดา้นการเงินของสถาบนั
การเงิน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟสูถาบนัการเงิน 

  
 กง.332 การบริหารสินเชื่อ           3  (3-0-6) 
 FN 332   Credit Management 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311  
ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่อของธุรกิจ

การค้า สถาบนัการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสนิเชื่อ การกําหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะ
เป็น การพิจารณาโครงการเงินกู ้การควบคุมและการติดตามหนี ้การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้
ระบบประมวลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อ 
 
กง.341 การบรหิารการประกันวนิาศภัย                3  (3-0-6) 
FN 341   Non-Life Insurance Management 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.241  
ลักษณะความเสี่ยงภัย ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

ภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยตอ่การบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจประกันวนิาศภัย 
การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน 
 
กง.342 การบริหารการประกันชวีิตและสุขภาพ                       3  (3-0-6) 
FN 342  Life and Health Insurance Management 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.241  
ธุรกิจการประกันชีวิตและสุขภาพการประกันชวีิตและสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เงื่อนไขของกรมธรรม์

ปัจจัยในการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันการพิจารณารับประกันและการจ่ายสนิไหมทดแทนการนําไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดข้ึนกับบุคคลและธุรกิจการทําหนา้ที่เป็นตวัแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลการบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน 
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 กง.351 การวิเคราะห์ตราสารหนี ้           3  (3-0-6) 
 FN 351   Fixed-Income Securities Analysis 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.312 
ตราสารหนี้และกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและที่เป็นสากล  โครงสร้างของ

ตราสารหนี้ การกําหนดราคาพฤติกรรมความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ
ซับซ้อน กลยุทธ์การลงทนุและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ 
 
กง.395    หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 3         3 (3-0-6) 
FN 395   Special Topics in Finance 3  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 

กง.396    หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 4              1.5 (1.5-0-3) 
FN 396   Special Topics in Finance 4  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กง.411 การวิเคราะห์อนุพันธ ์                3  (3-0-6) 
FN 411  Derivatives Analysis 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.312  
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิทธิอนุพันธ์เช่น Options และ 

Warrants และสญัญาแลกเปลีย่น (Swaps)  ตลอดจนสิทธิแฝง ทฤษฎีการกําหนดราคาตราสารเหล่านี้   การ
ออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพือ่เก็งกําไรหรือปูองกันความเสี่ยง  

 
กง.421 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                        3  (3-0-6) 
FN 421   Financial Statement and Reporting Analysis 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311 
(ไม่นบัหน่วยกิตให้หากนักศึกษาศึกษาวิชา บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ด้วย) 

เครื่องมือต่าง ๆ สําหรับการวิเคราะห์ทางการเงนิ เพื่อใช้ในการประเมินความสําเร็จของกลยุทธองค์กร 
ซึ่งวัดโดยความสามารถในการทาํกําไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง และเพื่อคาดการณ์ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งเปน็พืน้ฐานที่สาํคัญสําหรับการประเมินมลูค่า และการวิเคราะห์สินเชื่อ 
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กง.422 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน              3  (3-0-6) 
FN 422 Financial Viability Study   

   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา (1) กง.311 และ (2) กง.312 
   เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้เปน็กลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางการเงิน 

หลักและวิธีปฏิบตัิในการจัดทาํแผนธุรกิจ การประเมินความเปน็ไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆ 
ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ การขยายกิจการ การเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ความลา่ชา้ของโครงการ 
และการสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคิดของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้จริง (Real Options) 
ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติทาํโครงการจาํลองเพื่อนําทฤษฎีที่
เรียนมาประยุกต ์
 
กง.423   การบริหารการเงินขั้นสูง                         3  (3-0-6) 
FN 423 Advanced Financial Management 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312 
การสร้างมูลคา่เพิ่มแก่กิจการโดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีดา้นการบริหารการเงินขั้นสูง ทั้งการจัดหาเงินทนุ

และการลงทนุ แนวการศึกษาเป็นการบรรยายพร้อมทํากรณีศึกษา 
 
กง.424 การวาณิชธนกิจ                 3  (3-0-6) 
FN 424  Investment Banking    

บังคับก่อน: สอบได้วิชา กง.311 
หลักการและเทคนิคการวาณชิธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ หลักการสร้างมูลคา่ให้กับกิจการและผู้ลงทุน

จากการควบกิจการ การครอบงาํกิจการ การปรับโครงสร้างเงนิทุนของกิจการ การทํารายงาน การวิเคราะห์ธุรกิจ 
และการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางการจัดการการเงินและภาคปฏบิัติจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 
กง.451 การวิเคราะห์ตราสารทนุ                         3  (3-0-6) 
FN 451   Equity Securities Analysis   

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.312 
การวิเคราะห์และประเมินมลูค่าตราสารทนุ แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท การประเมนิราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลดกระแสเงินสด               
การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์หลักทรพัย์ทางเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณ 
การประเมินผลการดําเนนิงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 
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 กง.452 การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์            3  (3-0-6) 
 FN 452   Asset Management and Portfolio Analysis 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.312 
ทฤษฎีและการปฏบิัติของการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ การ

ประเมินผลการดําเนนิงานของกลุ่มหลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และพัฒนาการใหม่ในการ
บริหารสินทรัพย์ เชน่ แบบจําลอง Black-Litterman การลงทนุแบบ Factor investing และอื่นๆ โดยวิชานี้
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ข้อมูลจริงจากตลาดการเงินเพื่อสร้างแบบจาํลองทางการเงินโดยใช้โปรแกรม Excel 
 
กง.453   การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน                        3  (3-0-6) 
FN 453   Financial Risk Analysis and Management    

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311 และกง.312  
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสีย่ง              

ทางการเงินที่องค์กรประสบ การวัดความเสี่ยงเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ แนะนําวิธี และ
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคลอ้งกับนโยบายความเสี่ยง 

 
กง.454 วิศวกรรมการเงิน                 3  (3-0-6) 
FN 454 Financial Engineering 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312  
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติรวมกับทฤษฎีทางการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์               

ทางการเงินสําหรับแก้ปัญหาทางการเงินอย่างสรา้งสรรค์แก่ผู้ลงทุนและผู้ระดมเงินทุน  การศึกษาเป็นการเฉพาะ
ในเร่ืองการระบุพฤติกรรมเชิงสุ่มของหลักทรัพย์ กลุ่มหลักทรัพย์และกลุ่มอนุพนัธ์ การออกแบบหลักทรัพย์                   
การกําหนดราคาและการวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดการเงินโดยใชสู้ตรการคํานวณและโดยวธิีตัวเลข 
การออกแบบกลยุทธ์เพื่อการค้าหลักทรัพย์ การกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
 
กง.461 การเงินระหว่างประเทศข้ันสูง                3  (3-0-6) 
FN 461 Advanced International Finance 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.313  
ตลาดการเงินระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึน้ในตลาดการเงิน แหล่งเงนิทุนที่ธุรกิจ

สามารถระดมเงินได้ทัง้จากตลาดหลักทรัพย์และตลาดหนี้สนิระหว่างประเทศ การบริหารการเงนิของกิจการข้าม
ชาติ อันได้แก่ การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงทางการเมือง การจัดทํางบจ่ายลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
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กง.471 แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน                         3  (3-0-6) 
FN 471 Statistical Models for Financial Research     

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา (1) กง.211 และ (2) กง.311 และ (3) กง.312  
การประมาณคา่ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงนิโดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ การประยุกตว์ิธี

เศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจาํลองทางการเงิน โดยเนน้วิธีวิเคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา (Event Studies) โดยใช้
ตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเงินในประเทศไทยประกอบ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการทําวิจัยทางการเงินต่อไปได ้
 
กง.472 การเงินธุรกิจเริ่มต้นและธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน              3  (3-0-6) 
FN 472 Startup Finance and Fin-tech Business 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.201  
แนวคิดการตั้งธุรกิจ Startup การจัดหาเงินทนุ การกําหนดเปาูหมายการดําเนินงานและเตบิโต 

เทคโนโลยทีี่นาํมาประยุกต์ในธุรกิจการเงิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเงิน 
 
กง.491 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการเงนิ                          3  (3-0-6) 
FN 491   Selected Topiocs in Finance         

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312  
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจบุันหรือเรื่องเฉพาะ โดยการเรียนรู้จะหยบิยก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  
โดยมีอาจารยผ์ู้สอนเปน็ผูช้ี้นาํให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และมีความถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
กง.495    หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 5        3 (3-0-6) 
FN 495   Special Topics in Finance 5 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กง.496    หัวข้อพิเศษ ทางการเงิน 6                      1.5 (1.5-0-3) 
FN 496   Special Topics in Finance 6  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเงิน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคดิให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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กง.499   การศึกษาอิสระทางการเงิน                3  (0-0-9) 
FN 499 Independent Study  in Finance    

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา กง.311 และ กง.312  
 ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่นา่สนใจ หรือหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้ (Testable Hypothesis) ด้วย

ตนเอง เรียนรู้การคิด และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อตอบคําถามอยา่งเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การ
ฝึกทักษะการเขียนรายงานวจิัย 
 
วิชาเอกการตลาด 
กต.201  หลักการตลาด                                          3 (3-0-6) 
MK 201 Principle of Marketing 

ความหมายและความสาํคัญของการตลาด ในฐานะที่เปน็หนึ่งในงานหลักทางธุรกิจ แนวคิดการตลาด
สมัยใหม่ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  บทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด สว่นประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจทีม่ีขนาดแตกต่างกนั และกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึง
เทคโนโลยไีด้แตกต่างกัน  กระบวนการบริหารการตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการตลาด 

 
กต.295   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 1       3 (3-0-6) 
MK 295  Special Topics in Marketing 1  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 2 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กต.296   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 2             1.5 (1.5-0-3)  
MK 296  Special Topics in Marketing 2  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 2 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค                  3 (3-0-6) 
MK 311 Consumer Behavior 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนื้อหาวชิาจะครอบคลุม

ทั้งแนวคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเนน้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค                  
ทั้งปัจจัยทางจติวิทยา เช่น การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ และปัจจัยทางสังคมและวฒันธรรม เช่น มุมมองทางสังคม
ของปัจจัยประชากรศาสตร์ กลุม่อ้างอิง เป็นต้น และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่งมุ่งทําความเข้าใจผู้บริโภค    
จากมิติทางสังคมและวัฒนธรรมโดยการนาํทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอัตตลักษณ์ของผูบ้ริโภคกับการบริโภค             
เชิงสัญญลักษณ ์ทั้งนี้ นอกจากศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกลา่วแล้วนั้น จะเนน้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง           
ของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมดิจิทัล 
  
กต.312  การจัดการตราสินคา้                  3 (3-0-6) 
MK 312  Brand Management 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
 ศึกษาหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้จัดการตราสนิค้า เร่ิมตั้งแต่การพัฒนาและออกสินคา้ใหม่              

การออกแบบตราสินค้าเพื่อให้ได้ตัวตนและตําแหน่งของตราสินค้า วางแผนและกําหนดกลยทุธก์ารตลาดของตรา
สินค้า เพื่อให้ตราสินคา้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันและอยู่ได้อยา่งยั่งยืน รวมถึงการตรวจสอบสุขภาพของตราสินคา้
เพื่อให้ตราสินค้าอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยนื 
 
กต.313   การวิจัยทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ                3 (3-0-6) 
MK 313   Marketing Research for Decision Making 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.311 และ พบ.204 
  การวิจัยทางการตลาดจากมุมมองของนักการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการให้ข้อมูลกับบริษัทวิจัย

เพื่อสร้างข้อเสนอการวิจัย  และได้เรียนรู้วิธีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยผ่านการทําความเข้าใจข้อผิดพลาด
ประเภทต่าง ๆ ของงานวิจยัที่อาจเกิดขึ้นได้   รายวชิานี้ครอบคลุมไปถึงการทําความเข้าใจการออกแบบงานวิจัย
ประเภทต่าง ๆ และขั้นตอนการทําวิจัยทางการตลาดทัง้หมด โดยมุ่งเน้นไปที่การตัง้คําถามวิจยัที่มีคุณภาพและ
ตรงประเด็น ทั้งนี้นักศึกษาจะไดท้ราบถึงความสําคัญของการวิจยัทางการตลาด และได้เรียนรู้ทกัษะที่จําเปน็
สําหรับวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางการตลาด   เนื้อหาของรายวิชานี้ครอบคลุมวิธวีิจัยทางการตลาด                   
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ รวมถึงวิธีวิจัยแบบผสม และได้เรียนรู้การแปลความข้อมูลวิจยั โดยผา่นการ               
ลงมือปฏิบัติทัง้แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มซึ่งจะทาํให้นักศึกษาเข้าใจเคร่ืองมือวิจัยต่าง ๆ ว่าสามารถเชื่อมโยงกับ
ปัญหาทางการตลาดได้อยา่งไร 
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กต.314  การบริหารผลิตภัณฑแ์ละบริการ       3 (3-0-6) 
MK 314 Product & Service Management 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
ศึกษาถึงความสาํคัญ แนวทาง และกลยุทธ์ที่เก่ียวกับการบริหารผลิตภัณฑ์/บริการของธุรกิจ โดยเร่ิมต้น

ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่าง “ผลิตภัณฑ์” และ “บริการ” รวมถึงปัจจัยสาํคัญทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารผลิตภัณฑ/์บริการ อาทิ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บรโิภค และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี จากนั้นจึงศึกษาถึงการสร้างต้นแบบธุรกิจ การกําหนดตําแหนง่ทางการตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ตลอดจนการออกแบบและกําหนดกลุยทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอยา่งรอบด้านและ
สร้างสรรค์  นอกจากนี้ ยงัศึกษาถึงเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการประเมิน การปรับปรุง ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ/์
บริการของธุรกิจที่จะตอบสนองความพอใจของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่นา่ประทับใจร่วมกันระหว่าง
ผู้บริโภคและธุรกิจ อันนําไปสู่ความสําเร็จในการสร้างมูลคา่และความได้เปรียบการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน
และมีจริยธรรม  การศึกษาในวชิานี้ เน้นความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ความรู้            
ในธุรกิจที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทั้งในสว่นของผลติภัณฑ์และบริการต่างๆ 
 
กต.315 การบริหารราคาและการสร้างผลกําไรทางการตลาด     3 (3-0-6) 
MK 315 Pricing & Marketing Profitability 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 และ บช.202 
ทฤษฎี กลยุทธ์ และวธิีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างกําไรที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขัน                  

และประเภทผลิตภัณฑ์ โดยอาจอิงจากต้นทนุ คู่แข่ง หรือคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับ ทั้งนี้โดยให้ความสําคัญกับ                    
การประเมินคุณค่าทีผู่้บริโภคไดร้ับ การประมาณคา่ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน                   
การกําหนดราคาที่ตา่งกันตามกลุ่มลูกค้า การตั้งราคาสนิค้าที่มคีวามเชื่อมโยงกัน การกําหนดราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
การตั้งราคาแบบยืดหยุ่น เปน็ตน้ 
 
กต.316 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย        3 (3-0-6) 
MK 316 Distribution Channel Management 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201  
บทบาท และข้อจํากัดของระบบช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่   และการทาํ

ความเข้าใจการบูรณาการช่องทางการจัดจาํหน่ายกบักลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดที่
เปลี่ยนแปลง และการออกแบบช่องทางการจัดจําหนา่ยที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลในการบริหารเครือข่าย
การจัดจําหน่าย การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับการตัดสนิใจทางการตลาดในช่องทางหลายระดับ   เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของช่องทางการจัดจําหนา่ย รวมทั้งเน้นบทบาทสมาชิกในช่องทาง   ทัศนคดิ และ
ความขัดแย้งในช่องทาง การสร้างแรงจูงใจ และการประสานความสัมพันธ์ ในการสร้างพันธมติร การจัดการ
ร้านค้า โดยเฉพาะการให้ความสนใจในการพฒันา ควบคุม และประเมินผลในช่องทางการจัดจาํหน่ายทัง้ตลาด
ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ 
 
 



มคอ.2 

 

 Page | 90 

กต.317 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ       3 (3-0-6) 
MK 317 Integrated Marketing Communications 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.312 
ด้วยวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายของผู้บริโภคในปัจจบุัน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีางการ

สื่อสาร วัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือการชว่ยให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวทางการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด เนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์การออกแบบสาร การบริหาร             
จุดสัมผัสแบรนด์ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการประเมินผล โดยมีพืน้ฐานจากความเข้าใจผู้บริโภคและ             
ความเข้าใจแบรนด์สนิค้าโดยเฉพาะการวางตําแหนง่ทางการตลาดของแบรนด์ 
 
กต.318 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
MK318 Marketing Analytics for Decision Making 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.312 และ กต.313 
การสืบค้น การเก็บ และการจัดเตรียมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลขนาด

ใหญ่ในโลกดิจิทัล เพื่อนํามาวิเคราะห์จนทราบถึงข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ก่อนนาํมาประยุกต์ใช้ในการตัดสนิใจ
ทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ อาทิ การวางตาํแหน่งทางการตลาด การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ การเลือกสรรช่องทาง              
การจัดจําหน่าย การกําหนดแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นตน้ 
 
กต.319 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั         3 (3-0-6) 
MK 319 Digital Marketing Strategy 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.312  
รายวิชากลยุทธ์การตลาดดิจทิัล ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการนําแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจในยุคดจิิตัล เนื้อหาของ
รายวิชานี้แบง่เป็น 4 ส่วนได้แก่ ประเด็นและความทา้ทายของเทคโนโลยีดิจิตอลในการแข่งขันทางการตลาด               
การปรับใช้เทคโนโลยดีิจิตัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การกําหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และ                
การออกแบบตัวชี้วัดในการประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์การตลาดดิจทิัล 
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กต.321 การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ        3 (3-0-6) 
MK 321 Entrepreneurial Marketing 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.312 
ทฤษฎี แนวความคิด และกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กบัธุรกิจที่เกิดใหม่

และที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการดาํเนินธรุกิจอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีผ่ันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิชานี้
เร่ิมต้นด้วยการอภิปรายวิวัฒนาการของการตลาดผูป้ระกอบการซึ่งเชื่อมแนวความคิดแบบการตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน ตามด้วยการอภิปรายและวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของการตลาดแบบ
ผู้ประกอบการ หัวข้อการศึกษาเน้นไปที่กระบวนการเชิงรุกในการระบุ ประเมนิ และใชโ้อกาสทีม่ีอยู่ในตลาด
เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้ากลุ่มใหม่ และในขณะเดียวกันก็ยงัรักษาฐานลูกค้าเก่าที่ทาํกําไรให้กับบริษัท นอกไปจากนี้
รายวิชานี้ยังเนน้ไปที่วิธีคิดแบบ effectuation ในการมองการตลาดผูป้ระกอบการ การศึกษาใช้กรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดแบบผู้ประกอบการโดยใช้
วิธีการใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร และการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ 
 
กต.322 การบริหารการค้าปลีก         3 (3-0-6) 
MK 322 Retail Management  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.311 
หลักการบริหารการค้าปลีก ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้ซื้อและการแข่งขัน เพื่อกําหนดกลยุทธ์การค้า

ปลีกและส่วนประสมการตลาดด้านการค้าปลีกที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อรองรับการค้าปลีกทั้งร้านค้าที่มีลักษณะ             
ออนไซท์ (On-site) ออนไลน์ (Online) และประสมประสาน (Omni Retail) เนื้อหาครอบคลุมการเลือกทําเลที่ตั้ง
ร้านค้าปลีก การจัดองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การทําความเข้าใจเรื่องห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัด
การค้าปลีก การวางแผนด้านการสินค้า ระบบการจัดซื้อ การกําหนดราคาขายปลีก ตลอดจนการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการบริหารร้านค้า การออกแบบร้านค้า การจัดวางผังร้านค้า และการนําเสนอสนิค้า 
 
กต.323 การบริหารงานขาย         3 (3-0-6) 
MK 323 Sales Management 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 
ศึกษาแนวคิดของการบริหารงานขายที่ทนัสมัยที่ใช้ข้อมูลภายในและภายนอกมาชว่ยในการวิเคราะห์

สถานการณ์ และใช้ข้อมูลทั้งเชงิคุณภาพและปริมาณ มาวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การขายเพื่อสร้างความพอใจ
แก่ลูกค้าเปูาหมายและตัดสนิใจซื้อ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการสร้างทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพและการ
บริหารงานขายอย่างมีจริยธรรมภายใต้การนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
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กต.324 การตลาดธุรกิจ         3 (3-0-6) 
MK 324 Business – to – Business Marketing 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 
แนวคิดและแนวทางในการดําเนินธุรกิจการตลาดธุรกิจ ความแตกต่างและความเชื่อมโยงของตลาดธุรกิจ

และการตลาดสนิค้าอุปโภคบริโภค เนื้อหาครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจการตลาดธรุกิจ การจัดซื้อ
สินค้า พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ ผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด                 
การพัฒนาและการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหนา่ยในการตลาดธุรกิจ การสื่อสารทางการตลาด การตลาด
ดิจิทัลสาํหรับธุรกิจ B2B การขายและการบริหารการขาย การตัง้ราคาสนิค้าและการเจรจาเพื่อเพิ่มคุณค่า                
การประเมินผลความพยายามทางการตลาด  การสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า และวิสัยทัศน์ของการตลาดธุรกิจ 
 
กต.325   การตลาดธุรกิจกีฬาและบนัเทิง       3 (3-0-6) 
MK 325 Sports & Entertainment Marketing 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 
แนวคิด หลักการ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจกีฬาและบันเทงิ รวมไปถึงธุรกิจอ่ืนๆที่ใช้ธุรกิจกีฬาและ

บันเทิงเปน็เครื่องมือทางการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด  การกําหนดกลุ่มลูกค้าเปาูหมาย การวางกลยุทธ์ 
และประเมินผลทางการตลาด 
 
กต.326 การตลาดระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
MK 326 International Marketing  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201  
การศึกษาแนวความคิด วธิีการดําเนินธุรกิจดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การนําเข้าและ

ส่งออก การลงทุนในตา่งประเทศ กลยุทธ์การตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งปจัจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
เหล่านั้น รายวิชาครอบคลุมการทําความเข้าใจสิง่ที่ผูบ้ริโภคต้องการในตลาดตา่งประเทศและนําความต้องการ
เหล่านี้มาพฒันากลยุทธท์างการตลาดที่เหมาะสม ด้วยมุมมองของผู้จัดการฝุายการตลาดที่ทาํงานกับตลาด
ต่างประเทศ นักศึกษาควรจะเข้าใจความเชื่อมโยงระหวา่งสิง่แวดล้อมในการดําเนนิธุรกิจระหว่างประเทศ                 
การหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระหวา่งประเทศโดยผา่นงาน
ที่ได้รับมอบหมายในชัน้เรียน กรณีศึกษา และรายงานกลุ่ม 
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กต.327 การตลาดการเกษตร        3 (3-0-6) 
MK 327 Agricultural Marketing  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 
ศึกษาอุตสาหกรรมและโครงสรา้งตลาดสนิค้าการเกษตรตลอดจนการแข่งขันในตลาดและผลกระทบจาก

ระบบเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยีเพื่อสินค้าเกษตร รวมทั้งปัจจัยทางธรุกิจอื่นที่ส่งผลต่อ
การออกแบบธุรกิจและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสินค้าเกษตร นอกจากนีย้ังเน้นการสร้างคุณค่าทาง
การตลาดและการสร้างตราสนิคา้อย่างมีจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความพอใจแก่ตลาดเปูาหมาย
และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันสําหรับสนิค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตรในตลาดโลก
ภายใต้การนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
 
กต.395   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 3       3 (3-0-6) 
MK 395  Special Topics in Marketing 3  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กต.396   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 4            1.5 (1.5-0-3)  
MK 396  Special Topics in Marketing 4  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กต.411 การตลาดเพื่อความยั่งยนื         3 (3-0-6) 
MK 411 Sustainability Marketing 

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 และสอบได้วชิา กต.312 
การบริหารการตลาดด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมสว่นรวม เร่ิมด้วยการ

อภิปรายปัญหาจากผลกระทบเชิงลบของการดําเนินธุรกิจและการตลาดทั่วไป ตั้งแต่อดีตจนถงึอนาคตโดยเฉพาะ
การก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 ของโลก จากนั้นจึงศึกษาทางออกโดยนาํความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมและการพัฒนาอยา่งยั่งยืนมาเปน็พื้นฐานและเปาูหมายสําคัญในการพฒันากลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาดที่รบัผิดชอบด้วยการลดผลกระทบเชิงลบพร้อมไปกับเพิ่มมูลค่าและคุณคา่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อความยั่งยนืของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคมส่วนรวม นอกจากนี้วิชานี้ยงัให้ความสําคัญต่อ
การบริโภคอย่างยั่งยนืซึ่งรวมถึงการตลาดเพื่อลดการบรโิภค และยังครอบคลุมถึงการนาํการตลาดไปประยุกต์ใช้
กับงานขององค์กรที่มิได้มีเปาูหมายมุ่งหวังผลกําไร และกิจการเพื่อสังคม 
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กต.412 การบริหารทางการตลาดขั้นสูง       3 (3-0-6) 
MK 412 Marketing Management Capstone 

วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกการตลาด   และ สอบได้วิชา กต.312 
วิชารวบยอดความคิดทางการตลาดโดยใช้มุมมองกลยุทธท์างการตลาดโดยองค์รวม รายวชิานี้เน้นการ

สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาว่าองค์ประกอบต่างๆ ทางการตลาดนัน้โดยธรรมชาติแล้วมีความเชื่อมโยงเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันโดยที่เราไม่สามารถเลือกมองเพียงบางสว่นแยกออกจากกันได้ นักศึกษาจะตอ้งนําทฤษฎี 
แนวคิดต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้วในรายวิชาอื่นๆ นํามาเรียงร้อยเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กรของตน
ได้อย่างเชื่อมโยงและมีเอกภาพ  นักศึกษาจะใชโ้ครงสร้างการตดัสินใจของผู้บริโภคในลําดบัขั้นต่างๆของการ
บริโภคสินคา้และบริการ  (Consumer Journey) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยนักศึกษาจะตอ้งสามารถวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้ง Consumer Journey  เพื่อที่จะส่งผ่านสนิค้าและบริการที่มี
คุณค่าเหนือกว่าคู่แข่งขันให้กับผู้บริโภคในตลาด โดยที่ในขณะเดียวกันนัน้ก็สามารถที่จะสรา้งมลูค่าทางธุรกิจให้กับ
องค์กรของตนได้อย่างยั่งยนื 
 
กต.421  การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเชื่อมโยง     3 (3-0-6) 
MK 421 Omni-Channel Management  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.311 และ กต.316 
บทบาทของระบบการจัดจาํหนา่ยแบบเชื่อมโยง การปรบัเปลี่ยนระบบช่องทางการจัดจาํหน่ายแบบ

หลายช่องทางให้เป็นระบบการจัดจําหน่ายแบบเชื่อมโยง   ความแตกต่างระหว่างช่องทางการจดัจําหน่ายแบบ
หลายช่องทาง กับการจัดจําหนา่ยแบบเชื่อมโยง และการออกแบบรวมไปถึงการบริหารจัดการช่องทางการจัด
จําหน่ายแบบเชื่อมโยง เพื่อให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตและอุปสงค์ของลูกค้าให้ได้ทุกแห่งในการเดินทางเพื่อซื้อสินคา้
ของผู้ซื้อ   รวมทั้งเน้นการพัฒนา การควบคุม และการประเมินช่องทางการจัดจําหนา่ยแบบเชือ่มโยง ทั้งตลาด
ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ รวมถึงความท้าทายหลักขององค์กรในการพัฒนาท่องทางการจัดจาํหน่ายแบบเชื่อมโยง 
 
กต.422  การวิจัยทางการตลาดชั้นสงู        3 (3-0-6) 
MK 422 Advanced Marketing Research  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.313 
การศึกษาการวิจัยทางการตลาดทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และการทําวจิัยแบบผสม ผ่านการทํา

โครงการวิจัย   การทําความเข้าใจข้อมูลทางการตลาดผา่นแหลง่ข้อมูลหลายประเภท เชน่ สื่อสงัคมออนไลน์   
พฤติกรรมผู้บริโภค  แบบสอบถาม   การสังเกตุ ฯลฯ   ซึ่งมุง่เนน้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์                     
การทําโครงการวิจัยทางการตลาดของจริง   โดยคาดหวังให้นักศึกษาสามารถสร้างโครงการวิจยัทางการตลาด               
ที่มีคุณภาพสูงได้ รวมถึงสามารถเข้าใจและประเมินโครงการวิจยัทางการตลาดของผู้อื่นได้เปน็อย่างดี 
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กต.423 กลยุทธ์การตลาด         3 (3-0-6) 
MK 423 Marketing Strategy 

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกการตลาด และสอบได้วชิา กต.312 
เน้นการศึกษากระบวนการตัดสนิใจทางการตลาดในระดับกลยทุธ์ โดยใช้เกมจําลองทางการตลาดเป็น

เครื่องมือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด  การดาํเนินกลยุทธใ์นเชิงปฏิบตัิ                
ซึ่งรวมถึงการกําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ การจัดแบง่กลุ่มลูกค้า การกําหนดกลุ่มเปูาหมาย และการวาง
ตําแหน่งทางการตลาด การพฒันาสนิค้าใหม่ และการจัดงบประมาณทางการตลาด 
 
กต.495   หัวข้อพิเศษ ทางการตลาด 5       3 (3-0-6) 
MK 495  Special Topics in Marketing 5  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กต.496   หัวข้อพเิศษ ทางการตลาด 6             1.5 (1.5-0-3) 
MK 496  Special Topics in Marketing 6  

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผูส้อนอนุมัติ 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการตลาด เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด                3 (0-0-9 ) 
MK 499 Independent Study in Marketing  

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกการตลาด หรือ อาจารย์ผู้สอนอนุมตัิ 
การวิจัยปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการตลาดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภายใต้การควบคุมดูแล

และให้คําแนะนําของอาจารยท์ีป่รึกษาวิชาในดา้นจรรยาบรรณและบรรทัดฐานวชิาชีพทางการตลาด 
 
วิชาเอกระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
รส.201 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                                            3 (3-0-6) 
IS 201 Digital Technology for Business   

  แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เทคโนโลยีดิจทิลัทําลายธุรกิจที่ดาํเนินงานแบบเดิม
อย่างไร  การปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัล การคิดและออกแบบธุรกจิดิจิทัลใหม่ รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี 
แอปพลิเคชั่น ข้อมูลและสารสนเทศของธุรกิจดิจิทัล การตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
เทคโนโลยทีี่นาํมาใช้ ซอฟต์แวรส์ําเร็จรูปที่ใช้สนับสนนุการวางแผนและตัดสนิใจในการดําเนนิการธุรกิจดิจิทัลที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมคล่องตัวรวดเร็ว 
 
  



มคอ.2 

 

 Page | 96 

รส.281 เครื่องมือส่งเสริมความสําเร็จของผู้ใช้      3 (3-0-6) 
IS 281 Tools for Empowering End Users 
 เครื่องมือหรือเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใชผู่้ชาํนาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์อย่าง
ง่าย หรือเพิ่มขยายแอปพลิเคชัน่ที่มีอยู่ได้ การสรา้งหนา้ร้าน และเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแพลตฟอร์มที่มี  
ในท้องตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์อย่างง่าย เช่น ปริมาณการใช้เว็บไซต์ การใช้ซอฟต์แวร์กระดาษทําการ
และซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอรายงานที่ช่วยส่งเสริม
ความสําเร็จของผู้ใช้ หรือเครื่องมือ และเทคนิคอื่นๆ โดยแอปพลิเคชั่นที่พฒันาจะเนน้ไปที่แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ
เป็นหลัก 
 
รส.282    การออกแบบและประเมินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้      3 (3-0-6) 
IS 282     User Interface Design and Evaluation 
 แนวคิดและโมเดลต่างๆ ที่ใช้อธบิายพฤติกรรมของมนุษย์ในการโต้ตอบกับระบบงานคอมพิวเตอร์              
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ (User interface) ที่เสริมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์  กระบวนการออกแบบตัวต่อประสานกบัผู้ใช้ด้วยระเบียบวธิีการต่างๆ ที่ได้รับความนิยม  
เช่น User experience, User Center Design เป็นต้น  รูปแบบการโตต้อบ (Interactive Styles) ประเภทต่างๆ   
เทคนิค แนวทาง ประเด็น และข้อควรพิจารณาต่างๆ ในการออกแบบการโต้ตอบในแตล่ะรูปแบบ เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้รูปแบบการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม  วธิีการประเมินและทดสอบต่อประสานกบัผู้ใช้ทีอ่อกแบบ  การฝึก
ปฏิบัติให้สามารถสร้างตัวแบบ (Prototype) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของระบบงานคอมพิวเตอร์จริงด้วยซอฟต์แวร์
เครื่องมือต่างๆ เช่น JustInMind เป็นต้น  รวมทั้งฝึกทดสอบและประเมินตัวประสานกับผู้ใช้โดยใช้มาตรวัดตา่งๆ 
 
รส.295   หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 1       3 (3-0-6) 
IS 295    Special Topics in Information Systems 1  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  

 
รส.296   หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 2             1.5 (1.5-0-3) 
IS 296    Special Topics in Information Systems 2 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  
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รส.311 แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน                                 3 (3-0-6) 
IS 311 Fundamental Programming Concepts 
 ขั้นตอนการพัฒนาสว่นชุดคําสัง่  เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอธิบายขั้นตอนวิธี (algorithm) หรือ
ตรรกะ (logic) ภายในสว่นชุดคาํสั่ง  เชน่  Flowcharts, Pseudocode, Activity Diagram เป็นตน้  ตัวอย่าง
โครงสร้าง  ไวยกรณ์  รูปแบบของประโยคคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางาน (control statement)  ตัวแปร นิพจน์  
และตัวดําเนินการตา่งๆ (operator)  ของภาษาโปรแกรม (programming language) ภาษาใดภาษาหนึง่ที่
สนับสนนุทั้งการทาํโปรแกรมเชิงกระบวนคาํสั่ง (Procedural programming) และการทาํโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็ค 
(Object-oriented programming)    ฝึกทักษะการใช้เทคนคิและเครื่องมือสําหรับอธิบายขัน้ตอนวิธีหรือตรรกะ
ภายในส่วนชุดคาํสั่ง และการสรา้งส่วนชุดคาํสั่งสําหรับระบบงานเพื่อธุรกิจ (Business application) ด้วยภาษา
โปรแกรมดังกล่าวทัง้ในรูปแบบการทําโปรแกรมเชิงกระบวนคําสั่งและการทาํโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็ค  
 
รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
IS 312 Business Intelligence and Analytics 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.201  
 แนวคิดกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และองค์ประกอบของข่าวกรองทางธุรกิจ   คุณลักษณะและการ
ทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับของข่าวกรองทางธุรกิจในทุกระดับบริหารประกอบไปด้วย คลังข้อมูล 
(Data warehouse) เหมืองข้อมูล (Mining) Big data เพื่อเสริมสร้างประสิทธผิลในการตัดสินใจ รวมทั้งศักยภาพ
ในการแข่งขันขององค์กร 
 
รส.313 การจัดการและเทคโลโลยีการสือ่สารข้อมูลทางไกลสําหรับธุรกจิ    3 (3-0-6) 
IS 313 Telecommunication Technology & Management for Business 
 แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการใชง้านทางธุรกิจและเพื่อเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ  แนวคิดการทําเปน็เครือข่าย การใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลทางไกลในสภาพแวดล้อมของทางธุรกิจ รวมทั้ง ประเด็น
หลักที่สําคัญต่อการจัดการเครือข่าย 
 
รส.314 ระบบฐานข้อมูล         3 (3-0-6) 
IS 314 Database Systems 
 การจัดการข้อมูลในรูปแบบเชงิสัมพันธ์ (Relational) เชิงวัตถุ (Object Oriented) และ Entity 
Relationship ภาษาสบืค้นข้อมูล Relational Algebra และ Structured Query Language การแสดงผลลัพธ์
ในรูปแบบภาพ (Graphic) โดยใช้ตัวอย่างทางธุรกิจและระดับความซับซ้อนในระดับกลาง เรียนรู้ Distributed 
Database ในระดับเบื้องตน้  
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รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
IS 315 Information Systems Analysis 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.314 และนักศึกษาฐานะปี 3 
 บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ   องค์ความรู้  ทักษะ และจรรยาบรรณทีช่่วยให้                       
นักวิเคราะห์ฯ ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ  กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและหาคาํตอบ
สําหรับแก้ปัญหาให้กับองค์กรธุรกิจ เช่น การใช้แนวคิดเชิงระบบ เป็นต้น  หลักการเบื้องต้นเพือ่วิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานทางธุรกิจ  (Business process analysis and business process improvement) 
ขั้นตอนของกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ   กิจกรรมที่ต้องทําในแต่ละขั้นตอน   สิง่นาํเข้า (input) และ
ผลลัพธ์ (outcome)  ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน  แนวคิด (approaches) ระเบียบวธิี (methodology) 
และเทคนิคต่างๆ (techniques) สําหรับการพฒันาระบบซึ่งเปน็ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวชิาชพี  ตลอดจน
ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือต่างๆ สําหรับการพัฒนาระบบ เชน่ Computer Aided Software Engineering(CASE)                   
และ Integrated Development Environment (IDE) เป็นต้น โดยเนน้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา
สามารถใช้กรอบแนวคิด วิธีการ  หลักการ แนวคิด ระเบียบวิธี เทคนิค และเครื่องมือ CASE ในการวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทําแผนงานโครงการและข้อกําหนดความต้องการระบบสารสนเทศระบบใดระบบหนึ่ง
ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ได้ 
 
รส.316 การออกแบบและปรับใช้ระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 316 Information Systems Design and Implementation 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.311 และ รส.315  
 ขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อออกแบบ สร้าง และนําระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดผล 
ในแต่ละระเบียบวิธี (methodology) หลักๆ ซึ่งเป็นทีย่อมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ  แนวคิด(approaches)  
หลักการและเทคนิค (techniques) ต่างๆ สําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ  ออกแบบระบบเครือข่ายที่
รองรับการทํางานของระบบ  ออกแบบตัวประสานกบัผู้ใช้  ออกแบบตัวประสานกับระบบสารสนเทศอ่ืน (System 
Interface)  ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของฐานขอ้มูลและรูปแบบอื่นๆ ออกแบบโปรแกรม  
ออกแบบความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องในการทาํงานของระบบ รวมทั้งออกแบบการทดสอบการทํางาน
ของระบบ ตลอดจนการจัดทาํข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนคิของระบบ  การทําการทดสอบระบบด้วยวิธีการ
ต่างๆ และการจัดทาํเอกสารประกอบระบบ  โดยเนน้ทั้งทฤษฎแีละการฝึกปฏบิัติให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด 
หลักการออกแบบ  และเทคนิคต่างๆ สาํหรับการออกแบบ  ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CASE และ IDE เป็นตน้ 
เพื่อสร้างตัวแบบระบบที่ออกแบบ รวมทั้งจดัทําข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบสารสนเทศระบบใด
ระบบหนึ่ง และสรา้งองค์ประกอบส่วนตา่งๆ ของระบบนัน้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคฯ           
ของระบบที่จัดทาํได ้
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รส.317 ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 317 Information Systems Security and Control 
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดกับการดําเนนิงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศในศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ฐานข้อมูล ระบบปฏบิัติการเครือข่าย และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมเพื่อปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ
ระบบสารสนเทศข้างต้น มาตรฐาน กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการติดตัง้
การควบคุมระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 
 
รส.318 ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรพัยากรองค์กร   3 (3-0-6) 
IS 318 Financial and accounting information systems for enterprise resource planning 
 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การได้มาและเงนิชดเชยค่าใช้จ่าย
สําหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน้าที่งานทางธุรกิจ เช่น รายได้ 
รายจ่าย และการผลติ เป็นตน้ รวมถึงความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อปูองกันความเสี่ยง ฝึกปฏบิตัิเก่ียวกับการกําหนดค่าการทาํงานของตัวแปร (configuration) ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อให้สามารถใช้งานระบบในเบื้องตน้ได้ 
 
รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์        3 (3-0-6) 
IS 319 Electronic Business  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.201  
 ความสําคัญและคุณค่าของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน
ทางเทคโนโลยทีี่สนับสนุนการทาํธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   และการรักษาความปลอดภัย ระบบการชําระเงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการทําพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ และการวัดผล ติดตาม และวิเคราะห์ประสิทธผิลและประสทิธิภาพของ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 
รส.361 ปัญญาประดิษฐ ์         3 (3-0-6) 
IS 361 Artificial Intelligence 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.201  
 แนวคิดและหลักการพื้นฐานเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาเก่ียวกับประเภทและการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกรรมต่างๆ เช่น การสังเคราะห์เสียง (Voice Synthesis) การรู้จําคําพูด (Speech 
Recognition) การรู้จําการเห็น (Visual Recognition) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) machine learning และ 
นิวรอนเนทเวอร์ค (Neural network) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ 
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รส.381 เครื่องมือสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ   3 (3-0-6) 
IS 381 Web and Mobile Development Tool 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.311 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เครื่องมือสําหรับการพัฒนา ประเภท IDE 
(Integrated Development Environment) เพื่อช่วยในการพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคชนั และชุดคาํสั่งใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเฟรมเวิร์คที่ใช้งานร่วมกับเครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอพพลเิคชั่น 
 
รส.395    หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 3      3 (3-0-6) 
IS 395     Special Topics in Information Systems 3  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  

 
รส.396    หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 4            1.5 (1.5-0-3) 
IS 396    Special Topics in Information Systems 4 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  

 
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนเว็บขั้นพื้นฐาน      3 (3-0-6) 
IS 411 Fundamental of Web Application Development 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.311 และ รส.316  
 วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานบนเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยี  โพรโทคอล มาตรฐาน  เครื่องมือ  และภาษาโปรแกรมต่างๆ ทั้งในฝั่งไคลเอ็นต์ และ เซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้
สําหรับพัฒนาระบบงานบนเว็บ วิธีการเก็บสถานะโดยใช้กลไกตา่งๆ เช่น คุกกี ้และ เซสชั่น เปน็ต้น  การใชส้ื่อ
ประสมกับเว็บ  จุดอ่อนของการเขียนโปรแกรมระบบงานบนเวบ็ที่เสี่ยงต่อการโจมตีให้เกิดความเสียหาย และ
แนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบงานบนเว็บ    ฝึกปฏิบัติให้
สามารถสร้างระบบงานบนเว็บแบบโตต้อบกับผู้ใช้  ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่น  
และเป็นระบบที่สามารถทํางานได้ทั้งกับอุปกรณ์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือได้ 
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รส.416 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
IS 416 Information Systems Audit 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.317 และ รส.318 
 วิธีการและเทคนิคตา่งๆ สาํหรับการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ากจิการที่ติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบ
ควบคุมอย่างเหมาะสม การใช้วธิีการและเทคนิคการตรวจสอบต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบระบบสารสนเทศเบื้องต้น การจัดทํากระดาษทําการ และรายงานการตรวจสอบซึ่งแตกต่าง
ไปจากการตรวจสอบอื่นๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
 
รส.461 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
IS 461 Tools for Data Analytics 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.312 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับข่าวกรองทางธุรกิจ เครื่องมือ ตัวแบบต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติในเชิงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากข้ึนเพื่อหาคําตอบให้กับปัญหาที่มี            
ความซับซ้อน เชน่ ตัวแบบสาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ Big data เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจ 
 
รส.462 การจัดการฐานข้อมูลสมยัใหม่       3 (3-0-6) 
IS 462 Modern Database Management 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.314 
 รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ (NoSQL, Non-Relational Database, NewSQL, Big Data, 
Document and Graph Database Model) การออกแบบฐานข้อมูลสมัยใหม่และการใช้คําสัง่และฟังก์ชัน่ SQL 
ขั้นสูงในการออกแบบและควบคุมฐานข้อมูล การจัดการฐานขอ้มูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลที่สมัยใหม่ และการ
จัดการฐานข้อมูลในสภาพแวดลอ้มของคลาวด์ 
 
รส.471 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์นิติวิทยา     3 (3-0-6) 
IS 471 Computer forensics 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.416 
 รูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาทางอาชญากรรม กระบวนการสบืสวนอาชญากรรม 
ประกอบด้วย การสอบทาน การวิเคราะห์ และการจัดทํารายงานการสืบสวน รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสบืสวน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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รส.472 กรณีศึกษาของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
IS 472 Case studies in information systems audit  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.416 
 วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ด้านการดําเนินงานของผู้บริหารและการปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศในศนูย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัยและการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ รวมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศอย่างลึกซึ้งจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 
 
รส.481 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ําหรับคลาวด์      3 (3-0-6) 
IS 481 Cloud Application Development 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.311 และ IS411  
 วิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทีป่รับขนาดได้ เชื่อถือได้และมีความมั่นคง หลักพื้นฐานสําคัญของการ
ประมวลผลแบบคลาวด์เช่น ข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลแบบคลาวด์ รูปแบบของการให้บริการคลาวด์ 
ความสะดวกและความยดืหยุ่นในการใช้คลาวด์ ตัวบรรจุแอปพลิเคชั่นและส่วนประกอบที่จาํเปน็ การรักษาดุลย
ภาพของภาระงานและการปรับสเกลโดยอัตโนมัติ การพัฒนาโดยไม่สนใจเคร่ืองแม่ข่าย บริการขนาดเล็ก พัฒนา 
ติดตั้งเพื่อใช้งานและจัดการโปรแกรมประยุกต์สําหรับคลาวด์โดยเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เป็นที่นยิม 
 
รส.482 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร ์       3 (3-0-6) 
IS 482 Software Quality Assurance  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา รส.316   
 หลักและวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ภาพรวมของการ
ทดสอบโปรแกรม การออกแบบกรณีทดสอบ การทดสอบโมดูล การทดสอบรหัสคําสัง่ การตรวจจับ การทดสอบ
อินเตอร์เน็ตแอปพลิเคชั่น ภาพรวมของการจัดการคุณภาพ การตรวจสอบการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์สําหรับโครงการขนาดเล็ก การประเมินต้นทนุเก่ียวกับคุณภาพ 
มาตรฐานและมาตรวัดเก่ียวกับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้เครื่องมือทดสอบที่เป็นอัตโนมตัิ
เบื้องต้น 
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รส.491 โครงงานระบบสารสนเทศ        3 (3-0-6) 
IS 491 Project in Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฐานะปี 4 
 ประมวลองค์ความรู้ดา้นตา่งๆ ที่ได้ศึกษามาเข้าด้วยกันอย่างเปน็ระบบ ทั้งการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการที่ได้จากการศึกษาวิชาแกน รวมทั้งความรู้เฉพาะดา้นทีศ่ึกษาในวิชาเอกเลือกต่างๆ เพื่อจัดทําโครงงานสรา้ง
ระบบสารสนเทศประเภทใดประเภทหนึ่งที่นาํไปใช้กับการทาํงานจริงได้ โดยลักษณะของโครงงานอาจเป็นการ
สร้างระบบสารสนเทศข้ึนใหม่ทัง้หมดเพื่อทําเป็นธุรกิจใหม่  หรือเป็นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนใหม่ทั้งหมดเพื่อ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเพื่อชุมชนใดชุมชนหนึง่  หรือเป็นการคัดเลือกและนําซอฟต์แวรส์ําเร็จรูปมาปรับ
ใช้ให้เกิดผลกับงานจริงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเพื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
 
รส.492 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
IS 492 Information Systems Project Management 
 วิชาบังคับก่อน: ผา่นเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 หลักพื้นฐานของการจัดการโครงการระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพรวมการจัดการ
โครงการ กรอบการบริหารโครงการ การจัดการการรวมโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การจัดการเวลา
โครงการ การบริหารต้นทนุโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการการ
สื่อสาร การบริหารความเสี่ยงโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร จัดการผู้มีส่วนได้เสียโครงการ 
และจรรยาบรรณและความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ 
 
รส.493 การบริหารเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนเเปลงในยุคดิจิตลั     3 (3-0-6) 
IS 493  Disruptive Technology Management in Digital Economy 
 วิชาบังคับก่อน: ผา่นเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และฐานะปี 3 
 การนําเทคโนโลยสีมัยใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนาํมาซึ่งการเปลี่ยนเเปลง ทดเเทน และการพัฒนา
ระบบงาน สินคา้และบริการ ทีม่ีอยู่เดิมในภาคธุรกิจ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา ผู้มีประสบการณ์ และ/หรือ
การศึกษาดูงานจากองค์กรที่ทันสมัย ฝึกทักษะการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนเเปลง
ในการสร้างมูลคา่ทางธุรกิจในยคุดิจิตัลต่อไป 
 
รส.495   หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 5       3 (3-0-6) 
IS 495    Special Topics in Information Systems 5  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  
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รส.496   หัวข้อพิเศษ ทางระบบสารสนเทศ 6             1.5 (1.5-0-3) 
IS 496    Special Topics in Information Systems 6 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา รส.201  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางระบบสารสนเทศ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทาํงานในอนาคต  

 
วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ 
ทม.201   การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่              3  (3-0-6) 
HR 201   Modern Management and Entrepreneurship 
 แนวคิดทางการบริหารและการประกอบการ  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผูบ้ริหาร
องค์กร  ประเภทและคุณลักษณะผู้ประกอบการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
เป็นผู้นาํ การสรา้งแรงจูงใจ และการควบคุม การตัดสนิใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร การใช้
เครื่องมือทางการบริหารยุคดิจิตอล 
 
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์               3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนษุย์เชิงดิจิตอล กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน  
การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้
ประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน และการบริหารทรัพยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ 
 
ทม.295    หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1     3 (3-0-6) 
HR 295    Special Topics in Human Resource Management 1 

   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
   ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาํคัญและพฒันาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ทม.296    หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2           1.5 (1.5-0-3) 
HR 296    Special Topics in Human Resource Management 2 

   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
   ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาํคัญและพฒันาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  
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ทม.311 พฤติกรรมองค์การและการเป็นผู้นํา              3  (3-0-6) 
HR 311   Organizational Behavior and Leadership 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดพฤติกรรมองค์การระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ วัฒนธรรมองค์การ อํานาจ 
การเมือง และการหาข้อยุติความขัดแย้ง  การติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
แนวคิดและทฤษฎีการเปน็ผูน้ําในยุคดิจิตอล การสร้างอิทธิพลของผู้นํา คุณลักษณะของผูน้ํา พฤติกรรมของผู้นํา 
ผู้นําตามสถานการณ์ และจริยธรรมของผู้นํา 
 
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน                          3  (3-0-6) 
HR 312   Performance Management System 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการบริหารผลการปฏิบตัิงาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงานเชงิกลยุทธ์ 
กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน เครื่องมือสมยัใหม่สําหรับการวัดและประเมินผล 
 
ทม.313 การวางแผนและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์                         3  (3-0-6) 
HR 313   Human Resource Planning and Acquisition 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการการปฏิบัติในการวางแผนทรัพยากรมนษุย์ กลยุทธ์การคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและเครื่องมือสมัยใหม่ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  
 
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์                                 3  (3-0-6) 
HR314 Human Resource Development  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ กระบวนการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การออกแบบโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาํเนินการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
 
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน                 3  (3-0-6) 
HR 315 Managing Compensation and Rewards  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดบทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบการบริหารค่าตอบแทน  การวิเคราะห์งาน  การประเมินคา่งาน   
การสํารวจค่าตอบแทน การจัดทําโครงสรา้งเงินเดือน การกําหนดค่าจา้งจูงใจ การบริหารสวัสดิการ กฎหมาย
เก่ียวกับค่าตอบแทน  
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ทม.316 การพนักงานสัมพนัธ ์                          3  (3-0-6) 
HR 316 Employee Relations    
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 แนวคิดการพนักงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การร่วมเจรจาตอ่รอง    
การระงับข้อขัดแย้งในองค์การ การไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนดัหยุดงาน การ
บริหารความหลากหลายในองค์การ 
 
ทม.317 การบริหารทุนมนษุย์เชิงกลยทุธ์               3  (3-0-6) 
HR 317 Strategic Human Capital Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
 ศึกษาสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจขององค์การ แนวคิดและกระบวนการบริหารทุนมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนและการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นทุนมนษุย์ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนนิธุรกจิในหลาย
รูปแบบ 
 
ทม.319 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง                    3  (3-0-6) 
HR 319 Organization Development and Change Management  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์การ กระบวนการในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการลดความตา้นทานการเปลี่ยนแปลง 
 
ทม.321 ทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง              3  (3-0-6) 
HR 321 Communication, Persuasive and Negotiation Skills 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการสื่อสารทางการบริหารกระบวนการการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม 
และองค์การ แนวคิดการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง เทคนิคการนําเสนอ การโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง 
 
ทม.322 การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์               3  (3-0-6) 
HR 322 Corporate Human Resource Performance Measurement 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211 
 แนวคิดการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาการวัดและประเมนิผลงานทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ เคร่ืองมือสมัยใหม่สําหรับการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
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ทม.395   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3     3 (3-0-6) 
HR 395   Special Topics in Human Resource Management 3 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ทม.396   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4           1.5 (1.5-0-3) 
HR 396   Special Topics in Human Resource Management 4 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
 ทม.421      การวิจัยและให้คําปรึกษา ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ             3  (3-0-6) 
    และการบริหารทรัพยากรมนษุย์        
 HR 421      Research and Consulting in Organization, Entrepreneurship and Human  
    Resource Management 

   วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกหรือวิชาโทสาขาวิชาการบริหารองค์การ                             
การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ และกลุ่มการเป็นผู้ประกอบการและ
การบริหาร 
  แนวคิดการทํางานวิจัยด้านทรพัยากรมนุษย์หรือการประกอบการ การออกแบบงานวิจัย เครือ่งมือ
การทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย กระบวนการเขียนงานวิจยัตามหลักวิชาการ  
  แนวคิดการให้คําปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย์หรือการประกอบการ กระบวนการการให้คําปรึกษา 
ทักษะในการวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
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ทม.422    ทักษะการโค้ชทางธรุกิจ                   3  (3-0-6) 
HR 422    Coaching Skills in Business 
  หลักการและความหมายของการโค้ช การโคช้เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพสงู การ
ดํารงตนเพื่อการโค้ช ทักษะการโค้ช แบบแผนและกรอบแนวคดิของการโค้ช ญาณหยั่งรู้กับการโค้ช การตั้งคําถาม
ที่ทรงพลังสําหรับการโคช้ การให้ข้อมูลปูอนกลับ การตั้งเปาูหมายและการกําหนดแผนปฏิบัติการ เคร่ืองมือการ
โค้ช การฝึกปฏบิัติในการโคช้ 
 
ทม.423   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ                     3 (3-0-6) 
HR 423    International Human Resource Management 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation) การกําหนดนโยบาย                          
กลยุทธ์ และแนวปฏบิัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ อาทิ การบริหารพนักงานขา้มชาติ (Expatriate)                                   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ 
 
ทม.424    ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้                  3  (3-0-6) 
HR 424    Learning Facilitation Skills 
 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการออกแบบและจัดกระบวนการ หน้าที่และความรบัผิดชอบของ
กระบวนการ บทบาทของผู้จัดการในการจัดกระบวนการ ทักษะเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดกระบวนการ การฟังระดบั
ต่างๆ การจดบันทึก การสร้างพืน้ที่การเรียนรู้ การอ่านกลุ่มการออกแบบกระบวนการ การฝึกปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 
ทม.495   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5     3 (3-0-6) 
HR 495   Special Topics in Human Resource Management 5 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ทม.496   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6          1.5 (1.5-0-3) 
HR 496   Special Topics in Human Resource Management 6 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  
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กผ.211   การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น                3  (3-0-6) 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนา
ธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบเกณฑ์สําหรับการ
วางแผน การจัดทาํแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ 
 
กผ.295   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 1      3 (3-0-6) 
ER 295   Special Topics in Entrepreneurship 1  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กผ.296   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 2            1.5 (1.5-0-3) 
ER 296   Special Topics in Entrepreneurship 2 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กผ.311   การพัฒนาต้นแบบธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้             3  (3-0-6) 
ER 311  Business Model Development and Feasibility Analysis 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วชิา ทม.201  
 การระบุโอกาสทางธุรกิจ แนวคดิและเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาตน้แบบทางธุรกิจ                    
การทดสอบและประเมินตน้แบบทางธุรกิจ การลงมือดําเนนิงานทางธุรกิจ กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่การประเมินโอกาสทางธรุกิจใหม่กลยุทธ์การเริ่มธุรกิจใหม่ ความเสี่ยงของ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์การการออกแบบการทําธุรกิจ และมาตรการการควบคุมทางธุรกิจ 
 
กผ.312   การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว              3  (3-0-6) 
ER 312   Manging Growing Business and Family Business 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.201  
 แนวคิดการบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต วงจรชีวิตธุรกิจ การพลิกฟื้นธุรกิจ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ        
การตัดสินใจเชิงการเป็นผูป้ระกอบการ การเป็นผูน้ําองค์การที่กาํลังเติบโต แนวคิดการบริหารธรุกิจครอบครัว   
การสืบทอดกิจการ เทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการบรหิารธุรกิจครอบครัว 
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กผ.313   การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการสร้างนวัตกรรม              3  (3-0-6) 
ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วชิา กผ.211  
 แนวคิดความคิดสรา้งสรรค์ในการเป็นผูป้ระกอบการ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะต่างๆ ของการเป็นผูป้ระกอบการ การเป็นผูป้ระกอบการเชิงเทคโนโลยี กลไกการพฒันานวัตกรรม 
ความรู้ทางธุรกิจ การจดสิทธิบตัร การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
 
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                 3  (3-0-6) 
ER 314 New Product Development 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.313  
 แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ตลาด การพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ การสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและประเมินการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ 
 
กผ.321   ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเพื่อสังคม            3  (3-0-6) 
ER 321   Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
 แนวคิดการสร้างทักษะการเปน็ผู้ประกอบการ ภาวะผูน้ํา การบริหารความเสี่ยง การตัดสนิใจเชงิ
บริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดการเปน็ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
เปูาหมายการทาํธุรกิจเพื่อสังคม แรงจูงใจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม โอกาสและอุปสรรคในการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
 
กผ.395   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 3      3 (3-0-6) 
ER 395   Special Topics in Entrepreneurship 3  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กผ.396   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 4            1.5 (1.5-0-3) 
ER 396   Special Topics in Entrepreneurship 4  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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กผ.411   การบริหารองค์กรนวัตกรรม                                                        3  (3-0-6) 
ER 411   Managing Innovative Organizations  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.313 
 แนวคิดการบริหารองค์กรนวัตกรรม บทบาทของผูป้ระกอบการและผู้บริหารในองค์กรนวัตกรรม       
การสร้างองค์การแบบยืดหยุ่น การออกแบบองค์การที่เน้นการทํางานแบบโครงการ การสรา้งวฒันธรรมองค์การ 
ภาวะผูน้ําการบริหารงานเป็นทมี ความหลากหลายของทีม 
 
กผ.422   การบริหารเทคโนโลย ี                 3  (3-0-6) 
ER 422   Technology Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ทม.201   
 แนวคิดการบริหารเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการบริหารเทคโนโลยีและการผลิต ทักษะสําหรับการ
บริหารเทคโนโลยีทั้งในโรงงานหรือสายการผลิต และในธุรกิจบรกิาร การบริหารคุณภาพ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ระบบซพัพลายเออร์ การคิดค้นและวิจยั/พัฒนาผลิตภณัฑ์ และนวัตกรรมการผลิต โดยเฉพาะเร่ือง
สถาปัตยกรรมธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์
 
กผ.495   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 5      3 (3-0-6) 
ER 495   Special Topics in Entrepreneurship 5  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
กผ.496   หัวข้อพิเศษ ทางการเป็นผูป้ระกอบการ 6            1.5 (1.5-0-3) 
ER 496   Special Topics in Entrepreneurship 6 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กผ.211  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการเป็นผูป้ระกอบการ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ 
บป. 201  การบริหารการปฏิบตัิการ                 3 (3-0-6) 
OM 201 Operations Management 

 การศึกษาแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือในการออกแบบ วิเคราะห์ และปรับปรุงความสามารถหลัก

ทางปฏบิัติการ และการนาํไปใชโ้ดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา โดยครอบคลุมกลยุทธ์การปฏิบัติการ  

ผลิตภาพ  การออกแบบสินค้าและบริการ การออกแบบกระบวนการ การบริหารคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง 

การบริหารโครงการ การบริหารโซ่อุปทานการวัดผลการปฏบิัติงานองค์กร และการปฏบิัติการเพื่อความยั่งยืน  
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บป.295   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 1      3 (3-0-6) 
OM 295  Special Topics in Operations Management 1 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 

บป.296   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 2            1.5 (1.5-0-3) 
OM 296  Special Topics in Operations Management 2 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 

บป. 311 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ I               3 (3-0-6) 

OM 311 Business Analytics I     

การศึกษาการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคสาํหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์ หรือตัวแบบโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจของผู้บริหารไดอ้ย่างถูกต้องและ

แม่นยํา เนื้อหาครอบคลุมการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบข่ายงาน การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบ

พัสดุคงคลัง การวิเคราะห์การตดัสินใจ และการจําลองสถานการณ์ 

 
บป.312  การวางแผนและควบคุมการปฏบิัติการ               3 (3-0-6) 
OM 312  Operations Planning and Control 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป.201 

 การศึกษาการบริหารการปฏิบัตกิาร และการให้บริการในเชิงลึกทั้งในส่วนของการวางแผนและการ

ควบคุม  การเตรียมทรัพยากร การวิเคราะห์การดําเนินงานในขอบข่ายของห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความ

ต้องการและปริมาณการผลิต การวางแผนสั่งซื้อ การวางแผนสัง่ผลิต การควบคุมสินคา้คงคลัง การวางแผนกําลัง

การผลิต ตลอดจนการวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับระบบการผลิต การผลิตสินคา้และบริการแบบลีน และการ

บริหารโซ่อุปทาน จริยธรรมในการบริหารการปฏิบัติการ การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การสร้างประสบการณ์ผ่านเกมจําลองดา้นปฏิบัตกิาร และการจัดทาํโครงการปรบัปรุงงานในเร่ืองที่

นักศึกษาสนใจ 
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บป.313 การปรับปรุงและปฏิรูปธุรกิจ                3 (3-0-6) 
OM 313  Business Improvement and Transformation 
 วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.201    

 การศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ แนวคิด และเทคนิควิธทีี่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพ ประสทิธิภาพ และประสิทธิผลของ

ระบบงาน ความสูญเปล่าสูญเสยี การแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการในระบบงาน การใช้ตวับ่งชี้เพื่อวัด

ประสิทธิภาพงาน และเทคนิคในการวิเคราะห์กระบวนการแนวทางการปฏิรูปธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลและ

อุตสาหกรรม 4.0 การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานในสถานการณ์

จริง และการจัดทาํโครงการปรบัปรุงงานในเร่ืองที่นักศึกษาสนใจ  

 
บป. 314  ความเป็นเลิศทางปฏบิัติการ                 3 (3-0-6) 
OM 314  Operations Excellence     

             วิชาบังคับก่อน:  สอบได้วชิา บป.201  

การศึกษาแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเพื่อมุ่งไปสู่ความเปน็เลศิทางปฏบิัติการ ทั้งในเชิงคุณภาพ 

ความสามารถในการสร้างกาํไร และความยั่งยืนของการดําเนนิธุรกิจ  โดยครอบคลุม  หลักการคุณภาพ มาตรฐาน

ระบบการบริหารคุณภาพ การออกแบบองค์กรและระบบงานมุง่ผลสัมฤทธิส์ูง การออกแบบผลติภัณฑ์คุณภาพ 

รางวัลดา้นคุณภาพและความเปน็เลิศทางปฏิบัติการ การการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางสถิติองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

และแนวปฏิบัติที่ดทีางปฏิบัติการกับความยั่งยืนของธุรกิจ 

 

บป.315  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์                 3 (3-0-6) 
OM 315 Strategic Cost Management     

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช.xxx (Essentials of Accounting) หรือวิชา บช.313 (ต้นทุน 1) และ 

บช.314 (ต้นทนุ 2) 

ศึกษาบทบาทและยุทธศาสตร์การใช้ข้อมูลต้นทนุที่มีต่อการบรหิารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร หัวข้อที่เรียน

ครอบคลุมถึง การใช้ข้อมูลต้นทนุในการดําเนนิกิจกรรมขององค์กรแนวความคิดการบริหารต้นทนุเชิงกลยุทธ์ 

บทบาทของการใช้ข้อมูลต้นทนุในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ ประการแรกได้แก่ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการ

วางแผน ซึ่งประกอบดว้ย การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ทุนและวางแผนกําไร การกําหนดต้นทุนเปูาหมาย 

และการวิเคราะห์การลงทนุ ประการต่อมาประกอบด้วย การใชข้้อมูลต้นทุนเพื่อการควบคุม ด้วยระบบตน้ทนุ

มาตรฐาน ระบบต้นทนุงานสั่งทาํ ระบบต้นทนุกระบวนการ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม การปนัส่วนตน้ทุนและ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และประการสุดท้ายคือการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ มีหัวข้อ การใช้ตัวแบบการ

ตัดสินใจจากข้อมูลต้นทุน และกลยุทธ์การกําหนดราคาจากข้อมูลต้นทนุ 
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บป.316    การพยากรณ์ทางธุรกิจ                   3 (3-0-6) 
OM 316   Business Forecasting  

 วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 

และ ส.319)    

 ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจากอดีตถึงปัจจุบนัและประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการพยากรณ์โดย

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพยากรณ์อนาคตที่น่าเชื่อถือ หัวข้อที่เรียนครอบคลุมถึง การทบทวนหลักสถิติที่

เก่ียวข้อง ความสําคัญของการพยากรณ์ต่อกิจกรรมทางต่างๆทางธุรกิจ กระบวนการพยากรณ์ เทคนิคการ

พยากรณ์แบบตา่งๆได้แก่ เทคนคิเบื้องต้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแบบเอ็กโปเนนเชียลตัวแบบถดถอย

อย่างง่ายและถดถอยแบบพหุคูณ เทคนิคแยกองค์ประกอบเทคนิคของบ๊อกและเจนกิ้น และเทคนิครวมผล

พยากรณ์  

 
บป.321    การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 2               3 (3-0-6) 

OM 321  Business Analytics II 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป. 311  

 การศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้เคร่ืองมอืเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ

ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษาจะเก่ียวข้องกับโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ นักศึกษาจะมีโอกาสใน

การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหาผา่นกรณีศึกษาทางธุรกิจหัวข้อประกอบด้วย โปรแกรมเชิงเส้น 

โปรแกรมเชิงเส้นที่คําตอบเป็นจาํนวนเต็ม โปรแกรมเปูาหมาย ทฤษฎีแถวการรอคอย การบริหารโครงการ                

การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฏีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัตร 

 
บป.322   ความคิดเชิงระบบและการออกแบบระบบงาน               3 (3-0-6) 
OM 322  Systems Thinking and Design 
   วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.201 และ รส.xxx(Digital Business and Technology)  

   การศึกษาแนวความคิดเชงิระบบที่เชื่อมโยงกันเปน็กระบวนการในภาพรวมอย่างมีหลัก มีเหตุผล                

มีรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์ทีช่ัดเจน เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบงานที่มีความเข้าใจในความหมายของ

ระบบและองค์ประกอบของระบบ พืน้ฐานเก่ียวกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ในด้านศักยภาพการใช้

งานเพื่อประมวลผลและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเรียกใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และ

สอดคล้องบนฐานเดียวกนั การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบ และการจัดฐานข้อมูล การส่งผา่นและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลตลอดจนการจัดทาํคุณลักษณะความต้องการของระบบ หลักการของระบบข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนบริหาร

ทรัพยากรทั้งองค์กร (ERP) ผลกระทบที่เกิดจากปญัหาการส่งผ่านงานและข้อมูล ความแตกต่างระหว่างการ
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วิเคราะห์จัดระบบงานโดยอิงความถนัดของผู้ทาํงานเปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงาน ความต้องการ

และการวิเคราะหอ์อกแบบระบบงานคู่ขนานกับระบบข้อมูลเพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิดคุณค่าสงูสุดแก่ลูกค้า 

 

บป.323  การบริหารกิจการบริการ                          3 (3-0-6) 
OM 323   Service Operations Management 

 วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.201   

 การศึกษาลักษณะเฉพาะของกิจการบริการที่แตกต่างจากการผลิต การวางแผนและออกแบบ

กระบวนการ ให้บริการ และการบริหารกิจการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

จริยธรรม ของผู้ให้บริการโดยการศึกษาเน้นการประยุกต์หลักการ กับกิจการบริการหลากหลายประเภทเช่น 

กิจการร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจสือ่สาร การขนส่ง เปน็ต้น 

 
บป.324  การบริหารการปฏิบัตกิารทางการกีฬา             3 (3-0-6) 
OM 324 Sport Operations Management 
  วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.201 

  การศึกษาแนวโน้มและหัวข้อสาํคัญที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการกีฬาซึง่รวมถึง

องค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการ

กีฬา ระบบการควบคุมการดาํเนินงานทางดา้นการกีฬา ระบบการประเมินผลของการจัดการทางดา้นการกีฬา 

การจัดการทางดา้นบุคลากรทางด้านการกีฬา และการจัดการทางด้านการปฏบิัติการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา 

การศึกษาจะใช้การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทําโครงการประจําวิชาในอุตสาหกรรมการ

กีฬาที่สนใจ. 

 
บป.325   การบริหารการท่องเที่ยว                          3 (3-0-6) 
OM 325  Tourism Management 
             วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา บป.201 

  การศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวในบรบิทโลก นโยบายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ 

และการวางแผนกลยทุธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการการจัดการตาม 

องค์ประกอบที่ครบถ้วนของการท่องเที่ยวอันได้แก่ การจัดการอุปสงค์และ การจัดการอุปทานการท่องเที่ยว การ

ขนส่งนักท่องเที่ยว การจัดการทีพ่ักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ความสมดุล ระหว่างการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว รวมถึง

วิถีทางการดําเนินกิจการประเภทต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างยัง่ยืน 
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บป. 326  การจัดการเทคโนโลยีและนวตกรรม                 3 (3-0-6) 
OM 326  Technology and Innovation Management 
              วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา บป.201 
    การศึกษาเก่ียวกับการวาดแผนที่เทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี การพยากรณ์เทคโนโลยีกลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยี  การสร้างแนวคิดใหม่ทางนวตกรรม การออกแบบ workshop ทางนวตกรรมและนวัตกรรมเชิง
ทรัพยากรมนุษย ์
 
บป.327   การบริหารสินค้าคงคลังและคลงัสนิค้า               3 (3-0-6) 
OM 327  Inventory and Warehouse Management      

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป.201  

  ศึกษาการใช้เทคนิควิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสม วิธีการที่ใช้ในการบริหารสนิค้าคงคลงั

แบบเดิมจนถึงเทคนิคใหม่ๆ ตัวแบบในการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุุน แนวคิดเร่ืองTheory of constraints และการบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพคลังสินคา้และศูนย์กระจายสนิค้า กิจกรรมในการดําเนินงาน

ของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การประยุกต์ใช้แนวคิดลนีในการบริหารคลังสินคา้ การศึกษาจะใช้การ

บรรยาย บทความ กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงานในสถานการณ์จรงิ 

 

บป.395   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 3      3 (3-0-6) 
OM 395  Special Topics in Operations Management 3 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
บป.396   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 4           1.5 (1.5-0-3) 
OM 396  Special Topics in Operations Management 4 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  
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บป.411   การจัดหาและกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน                         3 (3-0-6) 
OM 411  Procurement and Supply Chain Management Strategy 
   วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป.201  

   ศึกษากระบวนการจัดหา และกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทานเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กร โดยเรียนรู้กระบวนการในการจัดหา การคัดเลือกผู้ขาย การบริหารสัญญา การจัดการความขัดแย้ง การ

กําหนดตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดหา การบริหารความต้องการ การบริหารต้นทุน การวิเคราะห์และประเมิน

ผู้ขาย การใช้ทฤษฎีเกมส์ในการบริหารการจัดหา การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า การบริหารโซ่อุปทาน ดว้ย

แนวคิดตัวแบบ SCOR และ GSCF การจัดหาระดับโลกและการจัดหาแบบยัง่ยืน 

 
บป.412  การวัดผลการปฏบิัติงานองค์กร                3 (3-0-6) 
OM 412   Organizational Performance Measurement  
 วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.201  

 การศึกษาการจัดทําระบบการวดัผลการปฏบิัติงานองค์กรเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัตงิานที่ผา่นมาเมื่อ

เทียบกับแผน บทบาทของระบบการวัดผลในการปฏบิัติตามแผนกลยุทธ์ สาํหรับองค์กรที่มุ่งหวังและไม่มุง่หวังผล

กําไร หัวข้อประกอบด้วยวิธีการสร้างและนําระบบการวัดผลนีไ้ปใช้ในทางปฏบิัติ การออกแบบระบบการวัดผล

ขององค์กรแนวคิดเร่ืองตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักหรือ Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งจะชว่ยให้

นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนําหลักการที่ได้ไปช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมายที่ไดต้ั้งไว ้

 
บป.414    การบริหารโครงการ                  3 (3-0-6) 
OM 414   Project Management        
 วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิา บป.316  และนักศึกษาฐานะชัน้ปทีี ่4 

 การศึกษาเหตุผลและความจําเป็นในการบริหารโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและ

ควบคุมโครงการรวมถึงเทคนิคในการวางแผนเชิงเวลา การจัดทาํงบประมาณ การใช้ทรัพยากร  การประเมินความ

สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบของโครงการ การจัดโครงสร้างองค์กร การคัดเลือกบุคคล การประเมินความเสี่ยง การ

กํากับติดตามและประสานงานโครงการ ตลอดจนประเดน็พิเศษต่างๆ โดยใช้โครงการที่มีอยู่จริงในการบูรณาการ

เรียนรู ้
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บป.421 การจําลองทางธุรกิจ                  3 (3-0-6) 
OM 421   Business Simulation 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 

และ ส.319) 

 ศึกษาการแก้ปัญหาทางธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยตัวแบบการจําลองสถานการณ์ หัวข้อที่เรียน

ครอบคลุมถึง แนวคิดการจําลองสถานการณ์ เทคนิคมอนติคาโลหลักการการจําลองสถานการณ์แบบทีไ่ม่เก่ียวข้อง

กับเวลาและเก่ียวข้องกับเวลาแบบไมต่่อเนื่อง ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบความแม่นยําและแปรความหมายของผลลัพธ์ 

 
บป.422  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ      3 (3-0-6) 
OM422  Big Data and Business Analytics   

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป.311 

 การศึกษาลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ เปูาหมายเพื่อต้องการศึกษา
แนวทางที่ธุรกิจจะสามารถสร้างมูลค่าโดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยเนื้อหาจะเนน้การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์และกิจกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนําไปสู่ผลสาํเร็จ หัวข้อที่
ศึกษาประกอบไปด้วย เชน่ การสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมูลค่าโดยการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึโครงงานที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากภาคธุรกิจ 

 

บป.423  การบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ     3 (3-0-6) 
OM 423  Healthcare Operations Management  

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บป.201       

 การศึกษาลักษณะเฉพาะของกิจการ “บริการสุขภาพ” สภาพการแข่งขันของกิจการบริการสุขภาพใน

ประเทศไทยกลยทุธ์การบริหารจัดการของกิจการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนวธิีการและการวิเคราะห์

ตัดสินใจในการวางแผนก่อตั้งกิจการบริการสุขภาพการจัดโครงสร้างการบริหารการจัดการดา้นทรัพยากรมนุษย์

การบริหารและปรับปรุงกระบวนการบริการสุขภาพโดยใช้องคค์วามรู้ด้านการบริหารการปฏิบตัิการ อาทิ การจัด

ตารางการบริการ การเคลื่อนทีข่องผู้ปุวยและการรอคอย การบริหารคุณภาพในการบริการสุขภาพ การบริหาร

แบบลนีในบริการสุขภาพ เป็นตน้ รวมถึงการจัดการส่วนสนบัสนุนทางการแพทย์การจัดการด้านเวชภัณฑ์การ

จัดการส่วนบริการอื่นเช่นบริการห้องพักคนไข้บริการอาหารการวิเคราะห์และการบริหารระบบสารสนเทศของ

กิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของธุรกิจบริการสุขภาพ การศึกษาจะใช้การบรรยาย การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทําโครงการประจาํวิชาในกิจการบริการสุขภาพที่สนใจ 
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บป. 424  การให้คําปรึกษาทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
OM 424  Business Consulting  

  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้วชิา บป.201 และนักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4   

 การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา รวมทัง้การ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ 

 
บป. 425  การตรวจสอบการดําเนินงานและการบริหารความเสีย่ง              3 (3-0-6) 
OM 425  Operational Audits and Risk Management     

 วิชาบังคับก่อน:  สอบได้วชิา บป.201   

  การศึกษาแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคสาํหรับพัฒนาขีดความสามารถและภูมิคุ้มกันภายในขององค์กร

ภายใต้ความกดดันจากการเปลีย่นแปลงของโลกและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ  โดยครอบคลมุ การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน  ประเภทของความเสี่ยง กลยุทธ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางปฏิบัติการ การบริหารความ

เสี่ยงทางปฏิบัติการ การบริหารความต่อเนื่องของการดําเนินธุรกิจ     รวมทั้งความรับผิดชอบทางสงัคมและธรร

มาภิบาลขององค์กร 

 
บป.494   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 5      3 (3-0-6) 
OM 494  Special Topics in Operations Management 5 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 

บป.495   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารการปฏิบัติการ 6            1.5 (1.5-0-3) 
OM 495  Special Topics in Operations Management 6 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บป.201  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารการปฏบิัติการ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 

 
  



มคอ.2 

 

 Page | 120 

บป.496    สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ                3 (3-0-6) 
OM 496   Seminar in Operations Management  
 วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปทีี่ 4 เอกบริหารการปฏิบัตกิาร และ บป.313  

 ศึกษาทบทวนพืน้ฐานด้านการบริหารการปฏิบัติการ เช่น ผลิตภาพ กลยุทธ์ธุรกิจและการปฏิบตักิาร 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบใหม่ ปัญหาทางดา้นการบริหารการ

ปฏิบัติการ วิทยาการสมัยใหม่ในการบริหารการปฏิบตัิการ วิธกีารศึกษาใช้การบรรยาย การมอบหมายให้นักศึกษา

ศึกษาบทความ และเอกสารวิชาการทางด้านการบริหารการปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอ และสัมมนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นในห้องเรียน ประกอบกับการศึกษานอกสถานที่ งานวจิยั และกรณีศึกษา 

 

บป.499    การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัติการ               3 (3-0-6) 
OM 499   Independent Study in Operations Management 
 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปทีี่ 3 ขึ้นไป 

 การศึกษาวิชานี้สง่เสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจด้านบริหารการปฏบิัติการ โดยใช้

ข้อมูลเชิงวิชาการจากแหล่งต่างๆ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมปีระสิทธิผลจากการอ่าน

การศึกษาข้อมูลจริง ความมีส่วนร่วมในการวิพากษ์แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบภายใต้คําแนะนาํจากอาจารย์  

 

วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนสง่ 
ธร.295  หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1     3 (3-0-6) 
IB 295   Special Topics in International Business 1 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  

 
ธร.296   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2                     1.5 (1.5-0-3) 
IB 296   Special Topics in International Business 2 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  
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ธร.311  สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ              3  (3-0-6) 
IB 311  Global Environment of International Business 
     สภาพแวดล้อมทีส่ําคัญของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวัตน์                       
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบตา่ง ๆสภาพแวดล้อมทางสงัคม วัฒนธรรม การเมือง ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศวิวัฒนาการที่สําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ
ของการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง บทบาทและผลกระทบจากการลงทุนของบริษัท
ข้ามชาต ิ
 
ธร.312  ระเบียบวิธีวิจัย                 3  (3-0-6) 
IB 312   Research Methodology 
      วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ  
(ส.218 และ ส.319)   
      บทบาทและความสาํคัญของการวิจัยต่อการศึกษาธุรกิจการออกแบบการวิจัย กรรมวิธีในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การใช้ผลของการวิจัยต่อธุรกิจ จริยธรรมของวิชาชีพ 
 
ธร.321    การดําเนินการดา้นการค้าระหว่างประเทศ              3  (3-0-6) 
IB 321    International Trade Operations  
       วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที ่3 
       หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัตสิําหรับการดําเนนิธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการ การนําเข้า 
ระเบียบข้อปฏิบัติตา่งๆ ทางดา้นการค้าระหว่างประเทศ  มาตรการและนโยบายต่างๆ ที่กําหนดโดยรัฐบาลไทย
และรัฐบาลต่างประเทศ ข้อปฏิบัติสากลในทางการค้าระหวา่งประเทศ 
  
ธร.323    การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน            3 (3-0-6) 
       ระหว่างประเทศของธุรกิจ  
IB 323  Industrialization and Global Competitiveness of Firms 
             ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่ทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ  
การเกิดขึ้นและลักษณะของการแบ่งและจัดสรรเครือข่ายทางการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะ
บทบาทของบริษัทจากประเทศกําลังพัฒนาในเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของโลกทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ 
 
ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย            3 (3-0-6) 
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand  
             วิวัฒนาการและการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย  ผู้เล่นที่สาํคัญ นวัตกรรมทางการบริหารของ              
ธรุกิจไทย กลไกการเข้าสู่ความเป็นสากลของบริษัทไทย บทบาทของธุรกิจไทยในภูมิภาค 
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ธร.332    การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม              3 (3-0-6) 
IB 332    Cross - cultural Management 
       ระบบคุณค่าทางสังคมและที่มา อิทธิพลของวัฒนธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการ
บริหารเชิงกลยุทธ ์เช่น การจัดองค์กร ภาวะผูน้ําและหลักการบริหาร การสื่อสารที่มีประสิทธภิาพระหว่างคู่
สนทนาที่มาจากตา่งวฒันธรรม การเจรจาต่อรอง การบริหารบคุคลที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม การ
บริหารพนักงานโพน้ทะเลมารยาททางธุรกิจ 
 
ธร.395   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3     3 (3-0-6) 
IB 395   Special Topics in International Business 3 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  

 
ธร.396   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4          1.5 (1.5-0-3) 
IB 396   Special Topics in International Business 4 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  

 
ธร.421    การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ            3  (3-0-6) 
IB 421    International Business Management 
       วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311 
       วิธีการบริหารและการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยทุธ์ในการดาํเนนิการธุรกิจ
ระหว่างประเทศผลประโยชน ์ โอกาสในการลงทนุต่างประเทศ  การพัฒนานโยบายและกลยุทธก์ารบริหารของ
ธุรกิจระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 
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ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ           3  (3-0-6) 
IB 422      Comparative Business Systems  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311 
    เปรียบเทียบความแตกตา่งของระบบธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่นระบบธุรกิจในเอเชีย
ระบบธุรกิจในยโุรป ระบบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบธรุกิจและการ
ดําเนินธุรกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางประวัติศาสตร ์และปัจจัย  ปัจจัยทางสังคม สาเหตุของความแตกต่าง
ของระบบธุรกิจในโลก 
  
ธร.423     สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ            3  (3-0-6) 
IB 423     Seminar in International Business 
         วิชาบังคับก่อน : สอบไดว้ิชา ธร.311 และ นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 
         ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ   ประเด็นปญัหาทางดา้นธุรกิจระหว่างประเทศ 
   
ธร.424     หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก            3  (3-0-6) 
IB 424     Perspectives on Global Business  
         สภาพแวดล้อมของการดาํเนินธุรกิจในตลาดตา่งประเทศที่มีความสาํคัญต่อประเทศไทย ระบบ
กฎหมาย ระบบการเมือง ระบบการเงิน วัฒนธรรมและข้อปฏิบตัิในการดําเนนิธุรกิจ ข้อตกลงทางการค้า  และ
การจัดการด้านแรงงาน 
 
ธร.431   การจัดการภาษีระหว่างประเทศ               3  (3-0-6) 
IB 431   International Taxation Management 
 แนวคิดทางการจัดการภาษีอากรระหว่างประเทศสาํหรับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยและบรษิัทไทย
ในต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเก่ียวกับข้อตกลงด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี ระบบ
ภาษีศุลกากร ข้อตกลงภาษีซ้อน การตั้งราคาโอนเพื่อการจัดการต้นทุนและภาษีระบบบัญชีและภาษีอากรของ
บริษัทข้ามชาตไิทยและเทศ 
 
ธร.433    ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ                       3  (3-0-6) 
IB 433     Ethical Issues in Business 

  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การตัดสินใจของผู้บริหาร ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากแก่การตดัสินใจ 
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมในองค์กร  บทบาทของธุรกิจในสังคม ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ธร.495   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 5     3 (3-0-6) 
IB 495   Special Topics in International Business 5 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  

  
ธร.496   หัวข้อพิเศษ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 6         1.5 (1.5-0-3) 
IB 496   Special Topics in International Business 6 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.311  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พฒันากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการ

ทํางานในอนาคต  

 
ธร.499     การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่างประเทศ                       3  (0-0-9) 
IB 499     Independent Study in International Business 
             วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.312 
             ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  อย่างลึกซึ้ง 
 
ลจ.212   การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น               3  (3-0-6) 
LO 212   Introduction to Logistics Management 
 คํานิยามแนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมหลัก ของระบบ                  
โลจิสติกส์เช่น การจัดซื้อการบริหารคลังสินคา้ การจัดการสินค้าคงคลังการกระจายสินค้า การจดัการการขนส่ง              
และกิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ 
 
ลจ.295    หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 1       3 (3-0-6) 
LO 295   Special Topics in Logistics 1  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

  ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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ลจ.296   หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 2            1.5 (1.5-0-3) 
LO 296   Special Topics in Logistics 2 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
ลจ.341   การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ              3  (3-0-6) 
LO 341   International Logistics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212 
 โครงสร้างของธุรกิจ ประเภทของบริการสําหรับผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า การรวมตู้คอนเทนเนอร์                 
ความแตกต่างระหว่างเอกสารสาํหรับการจัดการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศและการขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ 
คุณลักษณะของการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 
ลจ.342   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับการจัดการโลจิสติกส์              3  (3-0-6) 
LO 342   Quantitative Tools for Logistics Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212  และ พบ.203  
 แบบจําลอง แนวคิด วิธีการหาผลลัพธ์ในการออกแบบ ควบคุม ปฏิบัติการและการจัดการระบบการ
ขนส่งและโลจสิติกส ์การประยกุต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณทั้งอัลกอริทึมและฮิวริสติกส์ วิธีวิเคราะห์ระบบโครงข่าย
และการตัดสนิใจแบบหลายปัจจัย  ในการวางแผนกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ การจัดการโลจิสติกส์และการ
ขนส่ง การจัดสรรอุปสงค ์การออกแบบโครงข่ายเพื่อกระจายสนิค้า การบริหารการจัดส่ง การวางเส้นทางและการ
จัดการตารางเวลา การวิเคราะห์หาตําแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม การควบคุมสินคา้คงคลัง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ 
 
ลจ.343    การจัดการโลจิสติกส์สําหรับสนิค้าที่ขนส่งทางอากาศ            3  (3-0-6) 
LO 343    Air Cargo Logistics 
        วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212  
        ศึกษากระบวนการโลจสิตกิส์ที่เก่ียวข้องในการจัดส่งสนิค้าทางอากาศ เช่น การหีบห่อ การขนส่ง การ
จัดเก็บ และการขนถ่ายสินคา้ การบริหารข้อมูล และการคิดค่าระวางสินค้า สําหรับสินค้าทั่วไปและสินคา้เฉพาะ 
เช่น สินค้าอันตราย สินคา้เน่าเสียง่าย และสัตว์มีชีวิต  
  
ลจ.395   หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 3       3 (3-0-6) 
LO 395  Special Topics in Logistics 3  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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ลจ.396   หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 4            1.5 (1.5-0-3) 
LO 396  Special Topics in Logistics 4 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
ลจ.441 สัมมนาทางดา้นโลจสิติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน                      3  (3-0-6) 
LO 441   Seminar in Logistics and Supply Chain Management 
 วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนสง่ (เอกLogistics) 
ฐานะชั้นปีที ่4 
 บูรณาการความรู้ทางดา้นโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานภายใต้บริบทของหัวข้อวิจัยที่เป็นที่สนใจ
ในปัจจุบนั พัฒนาทักษะทางดา้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยใช้มุมมอง
แบบองค์รวม 
  

 ลจ.442   การบริหารโซ่อุปทาน               3  (3-0-6) 
 LO 442   Supply Chain Management 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212 และนักศึกษาฐานะชัน้ปีที่ 4  
 ความแตกต่างระหว่างการจัดระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซอุ่ปทาน โซ่อุปทานและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า กรอบแนวคิดในการการลดต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตน้ทนุในการบริหารคลังสินคา้รวมไปถึง
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโซ่อุปทานผา่นการเปลีย่นแปลงของอุปสงค์ของลูกค้าและการจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม 
  

 ลจ.443   การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน                3 (3-0-6) 
 LO 443   Supply Chain Modeling 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.212  
 ตัวแบบจาํลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาตัวแบบจําลอง การวิเคราะห์ผลการจําลองสถานการณ์การตีความและการสรุปผล
การวิเคราะห ์
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 ลจ 444 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน                 3 (3-0-6) 
LO 444    Supply Chain Risk Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ลจ.342 
         ศึกษาแนวคิดเร่ืองความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงในโซอุ่ปทาน                 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ การระบุชนิดของความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การกําหนด
แนวทางการลดผลกระทบจากความเสี่ยง และการประเมินและติดตามผลกระทบจากความเสี่ยง นอกจากนี้ยัง
ศึกษาถึงแนวทางการฟื้นตัวของโซ่อุปทานหลังเกิดผลกระทบ เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละขัน้ตอน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องศึกษาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงในโซ่อุปทานจากบริษัทผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจการจัดการความเสี่ยงในบริบทตา่งๆ ตลอดจนเห็น
อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการความเสี่ยงในภาคปฏิบัติ  
   
ลจ.495   หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 5       3 (3-0-6) 
LO 495  Special Topics in Logistics 5  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 

ลจ.496   หัวข้อพิเศษ ทางโลจสิติกส์ 6             1.5 (1.5-0-3) 
LO 496  Special Topics in Logistics 6 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ลจ.212 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 

ลจ.499 การศึกษาอิสระทางโลจสิติกส์               3  (0-0-9) 
LO 499    Independent  Study  in International Logistics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธร.312  
 ศึกษาทางดา้นโลจสิติกส์โดยละเอียดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
ผู้บรรยาย 
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ขร.211   การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น                3  (3-0-6) 
IT 211   Introduction to International Transport 
 ประวัติการเดินเรือโครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล  บทบาท
ของผู้ประกอบกิจการ ตัวแทนขนส่งสนิค้าประเภทต่างๆ บทบาทของรัฐต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่ง
สินค้าทางทะเล กลไกข้ันพื้นฐานและโครงสร้างองค์กรของบริษทัเรือ หลักและวิธีการปฏบิัติงานของบริษัทเรือ การ
จัดทําเอกสารข้อตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ พิธีการศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจัดระวางสนิค้า ท่าเรือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถา่ยสนิค้าตลอดจน การขนส่งหลายรปูแบบ 
  
ขร.295   หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  1      3 (3-0-6) 
IT 295   Special Topics in International Transport 1  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ขร.296   หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  2          1.5 (1.5-0-3) 
IT 296   Special Topics in International Transport 2 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ขร.361    การประกันภัยทางทะเลและการบริหารความเสี่ยง                       3  (3-0-6) 
IT 361     Marine Insurance and Risk Management   
        วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
        วิธีการปฏิบัต ิกฎเกณฑ์โดยทั่ว ๆ ไป ของกฎหมายการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลฉบบั
ใหม่ของ Lloyds, Institute Clause สําหรับตัวสินค้าและตัวเรือ กฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมาในระยะหลังเงื่อนไข
การคุ้มครอง ตลอดจนการประเมินและการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญา และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง 
  
ขร.371    การเงินและการลงทนุของการขนส่งระหว่างประเทศ           3  (3-0-6) 
IT 371    Investment and Finance for International Transportation  
             วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211 และ กง.201 
             เปูาหมายของการบรหิารการเงินของธุรขนส่งระหว่างประเทศ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน    
การประเมินโครงการลงทุนตวัเลขทางการเงินระบบบัญชีของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ การจัดทํางบประมาณ 
การวางแผน การควบคุม การบริหารเงินทุน และการลงทนุ 
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ขร.372   เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี               3  (3-0-6) 
 IT 372   Maritime Economics and Policy 

        วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา (1) ขร.211 และ(2) EC 211 หรือ EC 212 หรือ EC 213 ไม่ต่ํากว่า C 
         ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรม์าอธิบายสภาพธุรกิจการขนส่งทางทะเล  พฤติกรรมการกําหนดอัตรา 
ค่าระวาง ทฤษฎีอุปสงค์ทฤษฎีอปุทาน และราคาของเรือ ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และอุปทานของเรือ เครื่องมือ    
ทางเศรษฐศาสตร์ในการคาดการณ์ตลาด วิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างตลาดของเรือจร เรือประจําเส้นทาง สถาบนั
และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับตลาดการขนส่งทางทะเล เช่น กฎข้อบังคับของกลุ่มประเทศต่างๆ วิวัฒนาการ
การรวมกลุ่มธุรกิจของบริษัทขนส่งทางทะเล เศรษฐศาสตร์มหภาค วิเคราะห์ถึงความสาํคัญของธุรกิจการขนส่ง
ทางทะเลและผลกระทบของธุรกิจนี้ต่อบัญชีดลุการชาํระเงินของประเทศ การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial 
Analysis) ตลอดจน Cost-Benefit Analysis ในกรณีอุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศ 
 
ขร.373   เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี           3  (3-0-6) 
IT 373    Shipping Technology 
       วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211               
       แนวคิดของการเดินเรือ ตลอดจนเทคนิคการเดินเรือ เทคนิคใหม่ๆ ในการต่อเรือ การออกแบบเรือ              
เพื่อลดค่าใช้จ่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือและธุรกิจการเดินเรือ 
 
ขร.375  การบริหารการเช่าเหมาเรือ           3  (3-0-6) 
IT 375  Ship Chartering 
      วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
      ลักษณะของตลาดการเช่าเหมาเรือ เส้นทางการเดินเรือของเรือจร ปัจจัยที่กําหนดค่าระวางในตลาด เช่า
เหมาเรือ ชนิดและสัญญาของการเช่าเหมาเรือ เทคนิคและขั้นตอนในการเจรจาเช่าเหมาเรือ การประเมินค่าใช้จา่ย
ในการเดินเรือจร การคํานวณเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าตามสัญญาเชา่เหมาเรือ และตลาดซือ้ขายค่าระวาง
ล่วงหน้า 
 
ขร. 376   การซื้อขายแลกเปลีย่นสินคา้ระหว่างประเทศ               3  (3-0-6) 
IT 376    International Commodity Trade 

  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา ขร. 211 ไม่ต่ําว่า C 
  อธิบายทฤษฎีการค้าสมัยใหม่และการปฏิบตัิที่เก่ียวกับรูปแบบการค้าแลกเปลี่ยนสนิค้าเทกองหลักๆ 

สําคัญของโลก เช่น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาต ิธัญพืช สินแร่ และในตลาดสนิค้าเทกองอ่ืนๆ อธิบายโครงสร้างตลาดของ
สินค้าในตลาดโลกเหล่านี ้เช่น อุปสงค ์อุปทาน กลไกด้านราคา ผู้ซื้อหลักและผู้ขายหรือตลาดหลัก ปัจจัยอื่น เช่น 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายการค้าที่มีอธิพลต่อการกําหนดตลาดการค้าสินค้าเหล่านี้  รวมถึงการ
ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพนัธ ์ในการปฏิบัติการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า 
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ขร.395   หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  3      3 (3-0-6) 
IT 395   Special Topics in International Transport 3 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ขร.396   หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  4           1.5 (1.5-0-3) 
IT 396   Special Topics in International Transport 4 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ขร.461  การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ             3  (3-0-6) 
IT 461  International Transportation Management 
      วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211 และนักศึกษาฐานะป ี4 นักศึกษาฐานะชัน้ปทีี่ 4 
      โครงสร้างและการบริหารงานในดา้นตา่งๆ ของบริษัทเรือ การกําหนดเส้นทางการเดินเรือ การจัดหาเรือ 
การบริหารกองเรือการกําหนดค่าระวางเรือ การควบคุมและการปฏิบัติการ ตู้สินค้า และกลยุทธท์างการตลาดของ
บริษัทเรือ 
  
ขร.462  สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ            3  (3-0-6) 
IT 462  Seminar in International Transport Management 
      วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะป ี4 วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศฯ ฐานะชัน้ปีที่ 4 
      วิธีการค้นคว้าปัญหาของการบริหาร การตัดสินและกลยุทธข์องบริษัทที่ให้บริการทางดา้นการขนส่ง
ระหว่างประเทศ วิเคราะห์ศักยภาพของระบบการขนส่งในประเทศไทยและภูมิภาค 
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ขร.463  การบริหารท่าเรือและโลจิสติกส์            3  (3-0-6) 
IT 463   Port and Logistics Management 
      วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  
      การบริหารท่าเรือในระดับรฐับาล เช่น นโยบายทา่เรือแห่งชาติ ระดับการปฏบิัติการการวางแผนและ
ออกแบบท่าเรือและระบบโลจสิติกส์ การปฏิบัติการของทา่เรือและคลังสนิค้า โดยเนน้การขนสง่ระบบคอนเทน
เนอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อท่าเรือและโลจิสติกส์ การบริหารการเงินและการตั้งราคาของการบริการท่าเรือ
และคลังสนิค้า การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 
Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
  
ขร.464    โครงการวิจัย            3  (3-0-6) 
IT 464     Research Project 

   วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา ธร.312  
   ดําเนินการวิจยัตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการศึกษา และเรียนรู้ทักษะสําคัญดา้น การเก็บ

ข้อมูล การใช้เคร่ืองมือการวิจัย การประมวลผล อภิปรายผล และการเขียนผลการวิจัยตลอดจนการนําเสนอ
ผลการวิจัย 
 
ขร.471  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ            3  (3-0-6) 
IT 471   International Transportation Environment Analysis 
      วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วชิา ขร.211 และ ศ.381 หรือ ขร.372  
      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนสถาบันและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดการขนส่ง เชน่ ชมรมเรือ กฎข้อบังคับของกลุ่มประเทศต่างๆ  
 
ขร.472  การวิเคราะห์การขนสง่ทางอากาศ            3  (3-0-6) 
IT 472   Analysis of Air Transport 
      วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.374  
      สภาพแวดล้อมในธุรกิจขนสง่ทางอากาศ  กฎระเบียบ อนุสัญญาต่าง ๆที่เก่ียวข้อง การกําหนดสิทธิการ
บิน บทบาทของรัฐในธุรกิจขนสง่ทางอากาศ แนวโน้มในการเปดิเสรีการให้บริการขนส่งทางอากาศ ศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย สภาพการบริหารการจัดการภายในองค์กรของสายการบิน โครงสร้างต้นทุน              
การกําหนดราคา การบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Yield Management) การกําหนดเส้นทางการบนิ 
การวิเคราะหก์ลยุทธ์การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  
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 ขร.473  ประเด็นสําคัญดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ            3  (3-0-6) 
           โลจิสติกส์และการขนส่ง 
IT 473   Current Issues in International Business Logistics and Transportation 
      ประเด็นสาํคัญทางธุกิจที่ต้องอภิปรายอย่างกว้างขวาง ประเด็นที่ทนัสมัยในสาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจสิติกส์และการขนส่ง 
 
ขร.495  หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  5      3 (3-0-6) 
IT 495   Special Topics in International Transport 5  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต  

 
ขร.496  หัวข้อพิเศษ ทางการขนส่งระหว่างประเทศ  6            1.5 (1.5-0-3) 
IT 496   Special Topics in International Transport 6 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ขร.211  

ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางการขนส่งระหว่างประเทศ  พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานใน

อนาคต 

 

ขร.499  การศึกษาอิสระทางขนส่งระหว่างประเทศ              3  (0-0-9) 
IT 499  Independent Study in International  Transport 
           วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธร.312 
           ศึกษาทางดา้นการขนส่งโดยละเอียดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกลช้ิดของอาจารย์
ผู้บรรยาย 
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วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น                  3 (3-0-6) 
RB 211   Introduction to Real Estate Business 
 หลักการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น วิเคราะห์โครงงาน การตลาดนายหน้าการบริหารการ
ประเมินราคา ภาษี กฎหมาย การลงทนุ และการเงนิการตัดสนิใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การ
ตรวจสอบที่ดินเอกสารสทิธิ์และสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธอ.212 การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เบื้องต้น                            3 (3-0-6) 
RB 212   Introduction to Real Estate Valuation  
 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมการประเมินเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น มลูค่าตลาดเพื่อการซื้อขาย หรือ
หลักทรัพย์ค้ําประกัน มลูค่าบงัคับขาย มูลค่าเวนคืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษอ่ืนๆ   รวมถึงศึกษาการดูลักษณะ
ที่ดินโฉนด อาคารสถานที่รวมทัง้กฎหมายและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อนํามาประเมินมลูค่าอสังหาริมทรัพย ์
 
ธอ.295   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1      3 (3-0-6) 
RB 295   Special Topics in Real Estate Business 1  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
ธอ.296   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2            1.5 (1.5-0-3) 
RB 296   Special Topics in Real Estate Business 2 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                3 (3-0-6) 
RB 311   Building Construction Technology in Real Estate Business 
 เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้าง วิธีการอ่านแบบพิมพ์เขียว วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง  
ส่วนประกอบของอาคารในส่วนงานของโครงสรา้ง  ส่วนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ทีใ่ช้ติดตั้งในอาคาร
โดยเฉพาะระบบน้ําประปา ระบบไฟฟาู ระบบน้าํเสียระบบลฟิท ์ระบบแอร์ ระบบปูองกันไฟไหม้ และระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุมอาคารรวมทั้งระบบสื่อสารอ่ืน ๆและการประมาณราคาคา่ก่อสร้างของอาคาร 
  
ธอ.312 กฎหมายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์                 3 (3-0-6) 
RB 312   Real Estate Development Regulation 
 กฎและระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ โดยเฉพาะ
การควบคุมการก่อสร้างอาคารการควบคุม และจาํกัดเขตห้ามการก่อสร้างอาคารบางประเภท กฎหมายเก่ียวกับผัง
เมือง 
 
ธอ.313   การเงิน การลงทนุ และกลยุทธธ์ุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 313   Real Estate Finance , Investment and Business Strategy 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201 หรือเทียบเท่า 
   Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent 
 การตั้งเปูาหมาย พนัธกิจ และวธิีการในการลงทนุ พร้อมทั้งการวางกลยุทธต์่างๆที่ครอบคลุมตามแนว
ทางการดาํเนินธุรกิจทางดา้นอสงัหาริมทรัพย์ เช่นที่ดนิ ที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ ที่
ทุกด้านของการทําธุรกิจ เช่น การวางตาํแหน่งทางการตลาด การวางแผนความเสี่ยง การสร้างจุดเด่น และกลยทุธ์
อื่นๆ  จะต้องสัมพนัธ์กับการวิเคราะห์ทางการเงนิ และสถานะของบริษัทหรือองค์กร 
 

 ธอ.315    เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์สําหรับการพัฒนาเมือง และอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
 RB 315    Economics Analysis for Urban and Real Estate Development 

 วิชาบังคับก่อน :  เคยศึกษาวิชา ศ.211 และ ศ.212 หรือ ศ.213 และศ.214 
              กลไกของตลาดที่ดนิ และอสังหาริมทรัพย์ ซึง่มีความแตกต่างจากกลไกตลาดของสินค้าชนิดอื่นๆ และ
แนวคิดเศรษฐศาตร์เกี่ยวกับการเกิด การพัฒนาเมืองและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ และพฤติกรรมผู้บริโภค 
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ธอ.332   การประเมินราคาภาคธุรกิจ       3 (3-0-6) 
RB 332   Business Valuation 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วชิา กง.201 หรือเทียบเท่า และเรียนวิชาในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์อีกอย่าง
น้อย 1 วิชา 
 หลักทฤษฎีและวิธีการประเมินราคาภาคธุรกิจต่าง ๆการนาํข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เดิมมาปรบัปรุง
เสริมเติมแต่งและสร้างใหม่เพื่อใช้ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่าหุน้ของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้าน
การเงินในแง่มุมต่าง ๆการเขียนรายงานตลอดจนการประเมินคา่ความนยิมเครื่องหมายการค้าลขิสิทธิ์สิทธิ
ประโยชน์ สทิธิบัตร และอื่น ๆ 
 
ธอ.342   การบัญชีสาํหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
RB 342   Real Estate Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช. 201 หรือเทียบเท่า และวชิา ธอ.312 

ลักษณะการบัญชีและการจัดทาํรายงานตลอดจนผลการดาํเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้ง
การบัญชีที่เก่ียวกับการลงทนุ และการตัดสนิใจในธุรกิจอสังหารมิทรัพย์มาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 
 
ธอ.395   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3      3 (3-0-6) 
RB 395   Special Topics in Real Estate Business 3 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
ธอ.396   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4           1.5 (1.5-0-3) 
RB 396   Special Topics in Real Estate Business 4 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
ธอ.411   การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
RB 411   Real Estate Marketing and Brokerage Management 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 หรือเทียบเท่า และเปน็นักศึกษาฐานะชัน้ปีที่ 4  

 แนวความคิดและทฤษฎี การตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยทาํการศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ
ทางดา้นการตลาดตัง้แต่การวางแผนกิจกรรมตลาดการปฏบิัติตามแผนงาน การควบคุมและการประเมินผลงาน
การตลาดและกลยุทธ์ของส่วนผสมการตลาดการศึกษาความเปน็ไปได้ทางดา้นการตลาดตลอดจนหลักการและ
กิจกรรมของการเป็นตัวแทนนายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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ธอ.412 การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 412  Research Methodology for Real Estate Business  
 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขัน้ตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางดา้นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐานแหล่งข้อมูลและ
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และสรุปผลการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 
ธอ.413  สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       3 (3-0-6) 
RB 413  Real Estate Seminar 
 วิชาบังคับก่อน :  เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกวา่  2  วิชา  

วิเคราะห์ และอภิปราย ปัญหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ในแง่หลักการทฤษฎีและการนําไปใช้ 
ตลอดจนปัญหาทางด้านจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อสงัคมในปจัจุบัน 

 
ธอ.414  การบริหารทรัพย์สิน        3 (3-0-6) 
RB 414  Property Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา กง.201 หรือเทียบเท่า 
 ลักษณะและการวางแผน การบริหารทรัพย์สินชนิดต่าง ๆ เช่น อาคารสํานักงานคอนโดมิเนียม                
อพาร์ทเมนท์ และที่อยู่อาศัย นคิมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ฝุายเจ้าของทรัพย์สิน ผู้บริหาร และผู้เช่า ลักษณะการเช่า
ทรัพย์สินการเจรจาต่อรองการเสนอรายงานตลอดจนการวิเคราะห์ผลประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพย์สิน 
 
ธอ.415  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 415 Real Estate Business Feasibility Studies 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วชิา กง.201 หรือเทียบเท่า และเรียนวิชาในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 
1 วิชา  
 ความเป็นไปได้ในธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ ประเภทต่างๆกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบความ
เป็นไปได้ในด้านต่าง ๆและปัจจยัที่จะต้องนาํมาพจิารณาการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานเกณฑ์การตัดสินใจการ
คาดคะเนรายรับรายจ่าย อัตราผลตอบแทน และการประเมินสรุปโครงการต่าง ๆ ถึงความเปน็ไปได้ 
 
ธอ.422  การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์      3 (3-0-6) 
RB 422  Real Estate Project Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ธอ.211  
 กลยุทธ์ และการวางแผนงานกอ่นก่อสร้างระหว่างดาํเนินการกอ่สร้างและหลังจากโครงการก่อสร้างแล้ว
เสร็จรวมถึงการบริหารโครงการ และการเจรจาต่อรอง 
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ธอ.423   อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
RB 423   International Aspects of Real Estate 
 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 หรืออาจารย์ผูส้อนอนุมตัิ 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศทางด้านการลงทุนกฎเกณฑ์หลักประกันการควบคุมความเสี่ยง 
การแปรเปลี่ยนของโลกธุรกิจโดยเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสําคัญทั้งนั้นอาจจะ
มีการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ 
 
ธอ.431   สัมมนาการประเมินราคา        3 (3-0-6) 
RB 431   Seminar in Valuation  
 วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแง่หลักการ ทฤษฎีและทางปฏบิัติของการประเมิน
ราคา ตลอดจนปัญหาอันเกิดจากจรรยาบรรณสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์และเข้าใจถึงปญัหาที่มีต่อสังคมในปัจจุบนั 
 
ธอ.441   สัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 441   Seminar in Real Estate Business Law 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตา่ง ๆ ข้อบังคับกฎกระทรวง ฉบับใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โดยนาํปญัหาและข้อกฎหมายที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้กรณีศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้นํามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ธอ.442 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3 (3-0-6) 
RB 442   Property Innovation and Technology   
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันประกอบด้วยการวางแผน 
การดําเนินงาน และการควบคุมประเมินผล ในด้านการพัฒนาโครงการ การพยาการณ์ทางธุรกิจ การบริหาร
โครงการ ทั้งในชว่งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง การลงทนุ การวิเคราะห์ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมถึงการเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
 
ธอ.495   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5      3 (3-0-6) 
RB 495   Special Topics in Real Estate Business 5 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  
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ธอ.496   หัวข้อพิเศษ ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 6                                                          1.5 (1.5-0-3) 
RB 496   Special Topics in Real Estate Business 6 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา  ธอ.211 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโนม้ที่สําคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทํางานในอนาคต  

 
วิชาเอกการบัญชี 
บช.201 การบัญชชีั้นตน้         3 (3-0-6) 
AC 201   Fundamental Accounting  
 หลักการเบื้องต้น แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทาํและ
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการสนิทรัพย์ หนี้สนิ 
และส่วนของเจ้าของ   
 
บช.202   การบัญชีเพื่อการจัดการ        3 (3-0-3) 
AC 202   Management Accounting 

  วิชาบังคับก่อน สอบได้วชิา บช.201 
  แนวคิดและการคํานวณตน้ทนุผลิตภัณฑ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและ

ตัดสินใจ หัวข้อครอบคลุมการคํานวณตน้ทนุผลิตแบบพืน้ฐาน การปันส่วนตน้ทุน งบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ผลต่างการขายการบัญชีตามความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์ของต้นทนุ ปริมาณและกําไร 
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างทางเลือก การกําหนดราคาขาย 

 
บช.291  หลักสําคัญของการบัญช ี        3 (3-0-6) 
AC 291  Essentials of Accounting 
 (สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ)  
 หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี ทัง้การบัญชกีารเงิน
และการบัญชีบริหาร โดยมุง่เนน้การแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อนํามาใช้ใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร  
   (ไม่นบัหน่วยกิตให้กับนักศึกษาของคณะฯ และนักศึกษานอกคณะฯ ที่ศึกษาสาขาวชิาการบญัชีหรือ
สาขาวชิาการเงนิเป็นวชิาโท) 
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บช.311   การบัญชชีั้นกลาง 1        3 (3-0-6) 
AC 311   Intermediate Accounting  1 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 

  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการ วิธปีฏบิัติทางบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน
ระยะสั้น และประมาณการหนี้สนิ การจําแนกประเภท การรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า การตีราคา การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สนิข้างต้นแต่ละรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
บช.312   การบัญชชีั้นกลาง 2        3 (3-0-6) 
AC 312   Intermediate Accounting 2  
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201  

  หลักการวิธีการปฏิบัติทางบญัชีเก่ียวกับหนี้สินระยะยาว การจาํแนกประเภท การรับรู้รายการ                
การวัดมูลค่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหนี้สินระยะยาวตามมาตรฐานการรายงาน                  
ทางการเงิน หลักการ วิธีการปฏบิัติทางบัญชีสาํหรับสัญญาเช่า การบันทึกบญัชีและการนาํเสนอรายการเกี่ยวกับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กาํไรต่อหุ้น การนาํเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลตา่ง ๆ ในงบการเงนิ                
การจัดทํางบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบญัชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดหลักการรับรู้
รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
บช.313   การบัญชีตน้ทุนและบริหารชั้นกลาง       3 (3-0-3) 
AC 313   Intermediate Cost and Management Accounting 

  บังคับก่อน: สอบได้วิชา บช.202 
   แนวคิดและขั้นตอนการสร้างระบบบัญชีตน้ทนุ การคํานวณตน้ทุนสําหรับกระบวนการผลิตทีม่ี               

ความซับซ้อน เชน่ ผลติภัณฑ์ร่วมและของเสีย การปันส่วนตน้ทนุทางอ้อมรวมทั้งตน้ทุนแผนกบริการ การบัญชี
ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างสําหรับการใช้วัตถุดิบมากกว่าหนึ่งชนิด การวิเคราะหผ์ลต่างกําไรและ
ผลต่างด้านการขายสาํหรับสนิคา้มากกว่าหนึ่งชนดิ การปนัส่วนต้นทุนแผนกบริการ ตน้ทุนคุณภาพและ
งบประมาณจา่ยลงทุน  
 
บช.314  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3 (3-0-6) 
AC 314  Accounting Information Systems 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช.201และ รส.201 

  หลักการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ตัวแบบธุรกิจ กระบวนการธุรกิจและรายการคา้ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและการรายงาน เอกสารและรายงานทางธุรกิจรวมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบ
ระบบ หลักการพื้นฐานของความมั่งคงและการควบคุมระบบ 
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บช.315   การบัญชีภาษีอากร         3 (3-0-6) 
AC315   Tax Accounting  

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และพบ.202 
  ความสัมพันธ์และความแตกตา่งระหว่างกาํไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีรวมถึงการบนัทึกบัญชี                

ผลแตกต่างดงักล่าวภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นติิบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายการ การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ และการบญัชีสาํหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  ความรับผิดชอบในการ  
เสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพและอํานาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมนิ 
เรียกเก็บเพิ่มเติม 
 
บช.316   การสอบบัญช ี         3 (3-0-6) 
AC 316   Auditing 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และบช.312  
   แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี องค์ประกอบสําคัญของงานให้ความ
เชื่อมั่นและวิชาชพีสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การวางแผนงาน
ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดและการทุจริต การประเมินความเสีย่งในการสอบบญัชีและกลยุทธ์การตรวจสอบ ความมี
สาระสาํคัญ การตรวจสอบการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการรายงานทางการเงิน การสุ่มตัวอยา่งในการสอบบัญชี 
การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระในวงจรและบัญชีที่สาํคัญตา่งๆ การประยุกต์ใช้การตั้งข้อ
สงสัยอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินวิธีการทีส่มเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนบัสนนุอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงาน
ของผู้สอบบัญช ี
 
บช.317   การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน     3 (3-0-6) 
AC 317   Enterprise Risk Management and Internal Control  
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 
             แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเก่ียวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO การประเมินผล
การควบคุมภายในแนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM: 
Enterprise-wide Risk Management) การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผูป้ฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และองค์ประกอบการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
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บช.331   การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม     3 (3-0-6) 
AC 331   Accounting for Environmental and Social Responsibility 
   วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บช.202  

  กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรบัผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
ผลกระทบเชงิลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และตน้ทนุที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมการจัดทาํรายงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื 

 
บช.341   การบัญชนีิติวิทยา        3 (3-0-6) 
AC 341   Forensic Accounting 

  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.316 
  แนวคิดและหลักปฏบิัติทางด้านการบัญชีนิติวทิยา    นิยามและการจําแนกประเภทการฉ้อฉล  

จิตวิทยาการฉ้อฉล การปูองกนัและการตรวจจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน อาชญากรรม            
ไซเบอร์ การรวบรวมหลักฐาน เทคนิคการสัมภาษณ์พยานและผู้ต้องสงสัย การเขียนรายงานการสืบสวน 
 
บช.351   เทคโนโลยีเกิดใหม่สําหรับวชิาชีพบัญชี      3 (0-0-6) 
AC 351   Emerging Technology in Accounting Professional (accounting major elective) 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ รส.201 

  เทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้งานการบัญชปีัจจุบนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ ซอฟต์แวร์
ทางการบญัชีสนับสนนุงานการบัญชี เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้กับการบัญชี 
 
บช.391   การบัญชีหัวข้อพิเศษ 1        3 (3-0-6) 
AC 391   Special Topics in Accounting 1 
   วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 3 
ปรัชญา แนวคิด หลักการร่วมสมัย  และพัฒนาการใหม่ในแวดวงวิชาชีพการบัญชี แนวโน้มที่สาํคัญเพื่อพัฒนา
กระบวนทัศน์และความสาํเร็จของการทํางานในอนาคต  
 
บช.392  การบัญชีหัวข้อพิเศษ 2        3 (3-0-6) 
AC 392  Special Topics in Accounting 2 
  วิชาบังคับก่อน :  นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ปีที่ 3 
ปรัชญา แนวคิด หลักการร่วมสมัย  และพัฒนาการใหม่ในแวดวงวิชาชีพการบัญชี แนวโน้มที่สาํคัญเพื่อพัฒนา
กระบวนทัศน์ และความสาํเร็จของการทํางานในอนาคต 
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บช.411   การบัญชชีั้นสงู 1         3 (3-0-6) 
AC 412   Advanced Accounting 1 

  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312 
  การบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีสาํหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วมกิจการร่วมค้าและบริษทัย่อย 

การบัญชีสาํหรับส่วนได้เสยีในกจิการร่วมการงาน การจัดทําและการนําเสนองบการเงนิรวม การบัญชีเก่ียวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนและการปูองกันความเสี่ยงสําหรับรายการค้าทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ การแปลงค่างบการเงิน 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน และส่วนงานดําเนนิงาน 
 
บช.412  การบัญชชีั้นสงู 2         3 (3-0-6) 
AC 412  Advanced Accounting 2 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312 

 หลักการรับรู้รายได้การวัดมูลคา่รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวทางปฏบิัติในการ
พิจารณาการรับรู้รายได้ หลักการ  วิธีการปฏิบัติทางบญัชีเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานหลักการบัญชีสาํหรับ
มูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน การจัดประเภท การ
แสดงรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ความแตกต่างของหนี้สินทางการเงนิ
และตราสารทุน การบัญชีเก่ียวกับตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีปูองกันความเสี่ยง  
 
บช.413  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน      3 (3-0-6) 
AC 413  Financial Reporting and Statement Analysis 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312 
รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสําคัญของงบการเงนิสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงงบการเงินระหว่าง
กาล ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่
แตกต่างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สําคัญ 
 
บช.421   สัมมนาการบัญชีการเงิน        3 (3-0-6) 
AC 421   Seminar in Financial Accounting 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312  

  คําจํากัดความวตัถุประสงค์ หลักการและวิวัฒนาการของการบัญชีรวมถึงปญัหาเกี่ยวเนื่องกับประเด็น
ทางดา้นจริยธรรมและอื่นๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจสงัคมกฎหมายภาษีอากรฯลฯ 
หัวข้ออภิปรายจะมุ่งเน้นถึงความรู้ใหม่หรือประเด็นที่น่าสนใจซึง่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปี           
และฝึกให้รู้จักทักษะในการนาํเสนอข้อมูล ทั้งการเขียนและการนําเสนอด้วยวาจา 
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บช.422  การบัญชีระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
AC 422  International Accounting 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ นักศึกษาฐานะชั้นปทีี่ 4 

 การบัญชีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งในรายงานการเงินระหว่าง
ประเทศ   ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบญัชีที่มผีลตอ่มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีแต่ละ
ประเทศ  ปัญหาการกําหนดราคาโอนบทบาทและข้อจํากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์งบการเงินและการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็นทางด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และการกํากับ
ดูแลกิจการ 

 
บช.423  การบัญชีสาํหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ       3 (3-0-6) 
AC 423  Accounting for Specific Business 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และบช.312  

 การบัญชีเก่ียวกับธุรกิจประกนัภัย ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจโรงแรมธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเอสเอ็มอี                  
และธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ 
 
บช.424  การบัญชีมูลคา่ยุติธรรม        3 (3-0-6) 
AC424   Fair Value Accounting  
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.311 และ บช.312 
  ลําดับชั้นของมูลคา่ยุติธรรมการวัดมูลค่ายุติธรรมการบัญชีมูลค่ายุติธรรมที่เก่ียวโยงกับวิกฤตการณ์               
ทางการเงินของโลกการบัญชีสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (รวมถึงอนุพันธ์ทางการเงิน) ทางเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินของกิจการ การบัญชีปูองกันความเสี่ยง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ
และการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
บช.431  สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร       3 (3-0-6) 
AC 431  Seminar in Management Accounting 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บช.313 

 ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความเห็นในเร่ืองจริยธรรมนักบัญชี ประเดน็ต่าง ๆทางการบัญชี
บริหารที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
 
บช.432  การบัญชบีริหารชั้นสูง        3 (3-0-6) 
AC 432  Advanced Management Accounting 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.313 
 การจัดการต้นทนุเชิงกลยุทธ์ การบัญชบีริหารเชิงกลยุทธ์ การวเิคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ และการศึกษา

รูปแบบการจัดการต้นทนุที่เปน็แบบอย่าง 
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บช.433  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม      3 (3-0-6) 
AC 433  Accounting for Planning and Control 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา บช.313 

 แนวคิดของการวางแผนและควบคุมในองค์กร ประเภทของระบบการควบคุมการติดตามประเมินผล 
เครื่องมือควบคุมเชิงกลยุทธ์ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และการบริหารเชิงสมดุล 
 
บช.441  สัมมนาการสอบบัญชี        3 (3-0-6) 
AC 441  Seminar in Auditing  
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.316  

 การวิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานของผูส้อบบญัชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้ การใช้กรณีศึกษา
เก่ียวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของจรรยาบรรณ หลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ความเปน็อิสระ ความ
รับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ 
 
บช.442  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
AC 442  Information Systems Audit and Control 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.314 และ บช.316  
           หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจาก
พัฒนาการเทคโนโลยีที่มีต่อการตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระบบงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องการประเมินประสิทธิผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบตลอดจนการจัดทํารายงานการตรวจสอบ 
 
บช.451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี               3 (3-0-6) 
AC 451   Seminar in Accounting Information Systems 
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.201 และ รส.201 

  ประเด็นปัจจุบนัและที่เกิดขึ้นใหม่เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี รายงาน การควบคุมภายใน 
แง่มุมด้านเทคโนโลยีกรณีศึกษา และงานวิจัยเชงิวิชาการด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
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บช.452  การบัญชบีูรณาการเพื่อการบรหิารทรัพยากรองค์กร     3 (3-0-6) 
AC 452  Accounting Integration for ERP 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.314 

แนวความคิดวิธีการและหลักการของการประยุกต์ทางบญัชีเพื่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning, ERP) ที่มีอยู่ในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต การจัดหาและ
การเลือก Software ที่รองรับระบบERP การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการ              
นําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรการประยุกต์ใช้ ERP Software packages จากบริษัทที่เป็นผูน้าํทางด้าน ERP  
application (เช่น Oracle) ในกระบวนการทางธุรกิจรวม การศึกษาระบบย่อยและการนาํระบบย่อยมาใช้งาน
ร่วมกันในระบบ ERP  
 
บช.461  สัมมนาการบัญชีภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 461  Seminar in Taxation  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.315 
 ประเด็นร่วมสมัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ วิเคราะห์คําวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคํา

พิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกากรมสรรพากรและในส่วน          
ที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติการสง่เสริมการลงทุน และกฏหมายภาษีระหว่างประเทศ รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ 
ที่ออกมาบังคับใช ้
 
บช.462 การวางแผนภาษ ี        3 (3-0-6) 
AC 462 Tax Planning  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.315 
บทบาทและความสาํคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดาํเนินธุรกิจ ผลกระทบของการภาษีอากรที่มี

ต่อการดําเนินธุรกิจ การนาํองค์ความรู้ทางดา้นภาษีในดา้นตา่ง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกนโยบายภาษีของ
กิจการเพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของประมวลรัษฏากร 

 
บช.463  ปัญหาการภาษีอากร        3 (3-0-6) 
AC 463  Tax Problem 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา บช.315 
  วิเคราะห์คําวินิจฉัยปญัหาภาษอีากรจากคําพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติ การสง่เสริมการลงทุน 
ข้อกําหนดพระราชบัญญัติอันเก่ียวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้ 
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บช.492  ระเบียบวิธีคิดวิธีวจิัยเบื้องต้นทางการบัญชี      3 (3-0-6) 
AC 492  Basic Research Methodology in Accounting 
  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ปีที่ 4 
            ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการทําวิจัย และ                   
การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยตา่งๆ ที่ใช้ในแวดวงการวิจัยทางบญัชี การตั้งคําถามวิจัย และการออกแบบระเบียบ
วิธีวิจัย  
 
บช.499  การศึกษาอิสระทางการบัญช ี       3 (0-0-9) 
AC 499  Independent Study in Accounting  
  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ปีที่ 4 

 การศึกษาเชิงลึกด้านประเด็นปญัหาหรือหัวข้อพิเศษทางการบญัชีภายใต้การควบคุมดูแลแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา  
 
วิชากลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction to Business 
 ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเปน็เจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทาง
ธุรกิจด้านการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปู
พื้นฐานแนวความคิดของการบรหิารธุรกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทาํแผนธุรกิจ 
หมายเหตุ เป็นวิชาสาํหรับนักศึกษานอกคณะพาณชิย์ฯทีป่ระสงค์จะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโท
ควรจะเรียนวิชา  พบ.291  ก่อนวิชาอื่นเพื่อใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาตา่งๆของคณะพาณิชย์ฯ 
 
BA 321    การให้คําปรึกษาทางธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา       3 (3-0-6) 
BA 321   Consulting Practices using Case Study 

  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี ฐานะชั้นปีที่ 3 
  ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทางธรุกิจ ตัวแบบทางธุรกิจ รูปแบบการสร้างรายได้ทางธุรกิจ การพฒันา

โครงสร้างในการให้คําปรึกษา  Consulting framework  การแก้โจทย์ปัญหากรณีศึกษา  การวิเคราะห์                
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะการแข่งขัน การระบปุญัหาทางธุรกิจ    
ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์ความรู้ในดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ด้านบัญชี                         
ด้านการบริหารจัดการกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ การจัดเตรยีมคําแนะนํา 
ประมาณการทางการเงนิ  ทักษะความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจได้แก่ การนําเสนอผลงาน ทักษะในการบริหาร
จัดการเวลา ทักษะในการทํางานเป็นทีม ทักษะความเป็นผูน้ํา เป็นตน้ 
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พบ.331  โอกาสทางธุรกิจในประเทศญี่ปุุน       3 (2-2-5) 
BA 331  Business Opportunities in Japan 

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศญี่ปุุน รวมทั้งการดูงานบริษทัชัน้นาํในญี่ปุนุ 
 
พบ.332  โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน       3 (2-2-5) 
BA 332  Business Opportunities in China 

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศจีน รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนําในจนี 
 
พบ.333  โอกาสทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร ์       3 (2-2-5) 
BA 333  Business Opportunities in Singapore 

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งการดูงานบริษทัชัน้นาํในสิงคโปร์ 
 
พบ.334  โอกาสทางธุรกิจในภมูิภาค CLMV        3 (2-2-5) 
BA 334  Business Opportunities in CLMV 

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทัง้การดูงานบริษัทชัน้นําในภูมิภาค 
CLMV  
 
พบ.335  โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย (สําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตา่งประเทศเท่านัน้) 3 (2-2-5) 
BA335   Business Opportunities in Thailand 

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนําในไทย 
 
พบ.336  โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 1       3 (2-2-5) 
BA 336  Business Opportunities in Selected Country I  

 ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 1 รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนําในที่กําหนด 1 
 
พบ.337  โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 2       3 (2-2-5) 
BA 337  Business Opportunities in Selected Country II  
  ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศที่กําหนด 2 รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนําในที่กําหนด 2 
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พบ.338  การจัดการธุรกิจแบรนด์หรู        3 (2-2-5) 
BA 338  Luxury Brand Management 

 ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางการตลาดของสนิค้าและบริการแบรนด์หรูที่มีประสทิธิผล ลักษณะของ
การแบ่งส่วนตลาดของตลาดแบรนด์หรู เครื่องมือและทักษะที่จาํเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ
สินค้าและบริการแบรนด์หรู 
 
วิชาของสถาบันภาษา 
สษ.221  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1                                          3 (3-0-6) 
EL 221  Communicative Business English 1 

วิชาบังคับก่อน:  สษ. 172 หรือ มธ. 105 
  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในบรบิทของการทาํธุรกิจระหว่างประเทศได้ รายวชิานี้เน้นการพฒันาทั้งในด้านความคล่องและ
ความถูกต้องในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในภาษาอังกฤษ นอกจากนีร้ายวิชานี้ยังมุง่เน้น
การพัฒนาความมัน่ใจของนักศึกษาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในบริบทของการทําธุรกิจระหว่างประเทศ               
อีกด้วย คําศัพท์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจนัน้จะถูกนาํมาฝึกใช้ร่วมกับการฝึกทั้ง 4 ทักษะ นักศึกษาต้อง
ทํางานในลักษณะเดี่ยวและกลุ่ม อีกทั้งนักศึกษายังต้องใช้การวิเคราะห์เพื่อใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิม ทฤษฎีทางธุรกิจ 
ตลอดจนข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสือ่ ในการทํางานทีไ่ด้รับมอบหมายอีกด้วย 
 
สษ.321  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2                                               3 (3-0-6) 
EL 321  Communicative Business English 2 

วิชาบังคับก่อน:  สษ. 221 
  รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารข้ันสูงทีเ่ก่ียวข้องกับทางธุรกิจ สําหรับเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใชภ้าษาอังกฤษเพื่อมีส่วนร่วมและนําธุรกิจในระดบันานาชาติ รายวิชานี้มุ่งที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่าง
ถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับธุรกิจนานาชาติ อีกทั้งมุ่งเน้น
การฝึกฝนคําศัพท์ที่เก่ียวข้องอีกด้วย ผู้เรียนต้องทําทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และต้องใช้ความรูจ้ากแหล่งข้อมูล           
ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการนําทฤษฎทีางการบริหารธุรกิจที่ทนัสมัยมาใช้ในการทาํงานอย่างมวีิจารณญาณ 
 
  



มคอ.2 

 

 Page | 149 

วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้        3 (3-0-6)  
EC213  Introductory Microeconomics  
 (สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของ
กลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องตน้เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน
การผลิต การกําหนดราคาสนิคา้ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไมส่มบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบรูณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับตลาด
ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด  
 
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น        3 (3-0-6)  
EC214  Introductory Macroeconomics  
 (สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมายและวธิีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เปูาหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
คํานวณรายไดป้ระชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ ตลาดการเงนิ อุปสงคแ์ละอุปทานของเงิน 
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟอูและเงินฝืด นโยบายการเงนิและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนําดชันชีี้วัด
เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณท์างเศรษฐกจิ 
 
วิชาของคณะนิติศาสตร์ 
น. 348  กฎหมายพาณิชยนาวี         3 (3-0-6)  
LA 348  Maritime Law 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.231 หรือ น.209 หรือ พบ.201 
 หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เชน่ กฎหมายเก่ียวกับเรือเดินทะเล การจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
ความผิดและการจํากัดความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล ความผดิอัน
เกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยทางทะเล 
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Course Description 
General Courses 
Part 1 :  
TU100  Civic Enagement                 3 (3-0-6) 
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various 
case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise 
awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World            3 (3-0-6) 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset 
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
TU102 Social Life Skills           3 (3-0-6) 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs 
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 
TU 103 Life and Sustainability                                                                  3 (3-0-6) 
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict 
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
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TU 050 English Skill Development  (Non-credit)                                          3 (3-0-6) 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing           3 (3-0-6) 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques.   
 
TU105 Communication Skills in English           3 (3-0-6) 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   

 
TU106 Creativity and Communication           3 (3-0-6) 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
Part 2 : 
EG 211  Listening-Speaking                  3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Have earned credits TU 105 or TU 105 or Exemption  
            Practice of English listening and speaking skills for everyday communication at both 
formal and informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and 
intonation patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various 
types of speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote 
successful communication across cultures. 
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EG 221 Critical Reading                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits TU 104 or TU 104 or Exemption 
 The development of students’ critical thinking and advanced reading skills, ability to 
analyze and synthesize information from various sources, strategies for structuring basic 
academic texts, and ability to write general academic texts that reflect their needs and relate 
to academic reading and writing tasks. 
 
Business Core Courses 
BA 201   Business Law                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : - Thammasat Business School and second-year student status  
   - Non - Thammasat Business School have earned credits of AC 291  
 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 
   - Non - Thammasat Business School have earned credits of AC 291  
 An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, 
partnerships and corporations.  Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, 
property taxes, and other related taxes collected by government agencies. 
 
BA 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  
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BA 301    Business Internship                   3 (work at least 200 hours/semester) 
              Prerequisite:  Thammasat Business School and third-year student status 
    Apply the knowledge acquired in accounting and business management to the real-
world work in the business organization, government agencies or other organizations.   
    Thammasat Business School and Executives of the business organization, government 
agencies or other organizations will supervise the students during the internship period.  The 
scope of work, duties and responsibilities, the length of internship period and evaluation criteria 
are specified and agreed upon by both parties.  The length of internship must be at least 200 
working hours per semester.   
 
BA 401   Strategic Management            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year  student status  
 The course examines a comprehensive process of strategic management to generate 
sustainable competitive advantage. It also includes 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. 
 
Major :Finance 
FN 201 Business Finance                 3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of AC 201 or AC 291 
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of  

financial managers; maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, 
financial planning, fundamental analysis on risk, return, and asset pricing models, time value of 
money, working capital policies, capital budgeting, financing mix, short-term and long-term 
financing, and the costs of capital  
 
FN 211   Financial Mathematics and Statistics           3  (3-0-6) 

Essentials of statistics and mathematics for financial applications; basic statistics, the 
concept of risk and return, probability, regression analyses, basic calculus (e.g. introduction to 
derivatives, integration, and integral), optimization, and basic matrices 
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FN 241   Risk Management and Insurance               3 (3-0-6) 
Prerequisite: Second-year student status 
Different types of risks and financial losses faced by individuals and organizations; 

types of damages, factors affecting risk management, principles of insurances, basic 
understanding of various kinds of insurance, customer selection, reinsurance, and insurance 
business management and control.  
 
FN 242   Insurance Business and Legal Environment               3 (3-0-6) 

The dynamics of legal, social, technological and economic environments and 
business activities of insurance companies;  the impacts of changes in the global commercial 
and financial systems on the insurance business,  information systems for managing and 
controlling risk exposures in order to improve the efficiency in the management of change, 
organization structures, project planning and human resource development 
 
FN 251   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 281   Personal Finance                 3 (3-0-6) 

The determination of optimal financial objectives in accordance with various stages of 
individual life cycle; personal financing and spending, personal financial planning and control, 
savings and efficient investments, appropriate credit usage, personal tax planning, and income 
tax payment, benefits of saving and individual’s quality of life: health care, leisure, free-time 
productivity, financial planning after retirement 
 
FN 282    Wealth Management                 3 (3-0-6) 

   Evaluations of potential customers, personal tax planning, life-cycle investing, 
measurement of risk of and return on financial assets, portfolio theory, portfolio optimization, 
investment policy statements, investments in real estate investment trusts, performance 
evaluation of mutual funds, retirement planning, wealth transfers, heritage, donations, new 
issues in wealth management 

 
  



มคอ.2 

 

 Page | 155 

FN 295   Special Topics in Finance 1       3 (3-0-6) 
  Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   

 

FN 296   Special Topics in Finance 2      1.5 (1.5-0-3) 
  Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   

 

FN 311   Financial Management                 3 (3-0-6) 
Prerequisite: (1) Have earned credits of FN 201 and (2) FN 211  
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: 1) Have earned credits of FN 201 and (2) FN 211 
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and 

futures contracts; risk and return measurement of individual securities and portfolios, the 
determinants of risk and return 
 
FN 313   International Finance           3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of  (1) FN 201, and (2) FN 211, and (3) EC 212 or EC 214 
The financial management for international business and its international economic 

environment: international monetary system, the balance of current account, the balance of 
payment, the foreign exchange market;  the application of financial instruments and derivatives 
in the international financial risk management, the roles of international financial institutions, 
such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and international financial 
corporations 
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FN 331 Financial Institutions Management                 3 (3-0-6) 
Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 251, and (2) FN 312 
Various aspects in financial institutions management especially commercial banks;  

risk management, capital and liquidity management, asset and liabilities management, profit 
and cost analysis, stability and investment strategies analysis, recovery plan of financial 
intuitions 

 
FN 332   Credit Management            3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of FN 311  
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 342  Life and Health Insurance Management              3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of FN 241  
Life and health insurance businesses, insurance policies, the calculation of insurance 

premiums, under wring processes, the indemnification, risk  management for individuals and 
businesses, personal financial management and investment. 
 
FN 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 395   Special Topics in Finance 3       3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   
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FN 396  Special Topics in Finance 4             1.5 (1.5-0-3) 
 Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
 Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   

 
FN 411  Derivatives Analysis                          3 (3-0-6) 

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

warrants, swaps, and real options, derivatives pricing models, strategies for speculating or 
hedging  
 
FN 421   Financial Statement and Reporting Analysis               3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of  FN 311 
(No credits are earned if a student takes AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis) 

  Various financial tools used in financial analysis for performance evaluations of firm 
strategies based on profitability relative to risks, applications of financial analysis for better 
prediction of future cash flows for valuation and credit analysis  

 
FN 422 Financial Viability Study                  3 (3-0-6) 

   Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 311, and (2) FN 312 
   Various tools and techniques used in financial viability study; principles of and 

practice in developing business plans, feasibility studies of projects including new projects, 
expansions, non-current-asset replacements, project delays, and terminations of projects; real 
options and evaluations of long-term investments, a group project on a business feasibility 
study   

 
FN 423 Advanced Financial Management              3  (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 311, and (2) FN 312 
 Value creation using advanced financial management strategies and tactics of both 
financing and investments; lectures and case studies 
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FN 424     Investment Banking                   3 (3-0-6) 
               Prerequisite: Have earned credits of FN 311 

 Investment banking business;  principles of value creations for firms and investors by 
mergers and acquisitions and business reorganizations; variety of investment banking activities, 
debt restructuring, initial public offering, and venture capital; applications of financial 
management and cases both in Thailand and abroad 
 
FN 451   Equity Securities Analysis                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of  FN 312 

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

Prerequisite: Have earned credits of FN 312  
Theory and practice of modern portfolio management, portfolio construction, 

portfolio performance evaluation, bond portfolio management, and new developments in asset 
management, e.g. Black-Litterman model, factor investing, etc. Financial modeling using actual 
market data in Excel program 
 
FN 453   Financial Risk Analysis and Management                 3 (3-0-6) 

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

in analyzing and measuring risks, approaches to manage risks in accordance with risk policies 
 

FN 454 Financial Engineering                  3 (3-0-6) 
Prerequisite: Have earned credits of FN 311 and FN 312 
Applications of mathematical, statistical, and financial theories and modles;  designs 

and developments of financial securities,randombehaviorof securities, portfolios, and 
derivatives; securities designs, determinations of prices and risk of securities in financial markets 
using formulas and numerical methods; strategies for investments, diversifications and risk 
management 
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FN 461 Advanced International Finance                      3 (3-0-6) 
Prerequisite: Have earned credits of FN 313 
International financial markets, evolution of financial markets, financing sources from 

international debt and stock markets; financial management  for multinational corporations, 
direct investment analysis, international portfolio investments, political risk analysis, 
international capital budgeting and liquidity management 
 
FN 471 Statistical Models for Financial Research                  3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 211, and (2) FN 311, and (3) FN 312 
Basic econometrics and its applications on financial research;  event studies using 

corporate events in Thailand;  research designs 
 
FN 471 Startup Finance and Fin-tech Business               3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of FN 201 
 Conceptual and practical issues in a startup business development; finacing startups, 
operational goals and growth; technology applied in a finance business; a development of new 
financial products   
 
FN 491   Selected Topiocs in Finance                       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312 
Analysis of selected or current financial issues using case studies, guided class 

discussions, and business presentations  
 
FN 495  Special Topics in Finance 5       3 (3-0-6) 

 Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
 Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   

 

FN 496  Special Topics in Finance 6            1.5 (1.5-0-3) 
Prerequisite : Have earned credits of FN 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Finance that benefit students’ thinking and future careers.   
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FN 499 Independent Study  in Finance                 3  (0-0-9) 
Prerequisite: Have earned credits of  FN 311 and FN 312 
Conducting a financial research with a testable hypothesis under the supervision of 

an advisor; techniques used in data collections, data analysis, and writing research paper 
 
Major: Maketing 
MK 201 Principles of Marketing                                                                   3 (3-0-6) 

The course introduces the definition of marketing and its importance as a vital business 
function. Topics include evolution of marketing, influences of marketing on economics and the 
society, marketing environment, consumer behavior, segmentation, targeting, positioning, 
optimal marketing mix for businesses of various sizes and consumers with distinct levels of 
technology accessibility, introductory marketing management, and ethics of marketers. 
 
MK 295 Special Topics in Marketing 1       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Marketing major, second-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   

 
MK 296 Special Topics in Marketing 2            1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Marketing major, second-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   

 
MK311 Consumer Behavior                 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 201 
A study of concepts and theories being employed to understand consumer behavior. 

Topics include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral 
theories such as perceptions, attitudes or social groups, as well as alternative theories from 
sociology and anthropology, which emphasizes understanding consumer from social and 
cultural dimensions such as a theory of symbolic consumption. This course also covers an 
analysis of changes in consumer behavior, particularly in a dynamic digital society. 
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MK 312 Brand Management                 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 311 
The course will introduce students overall responsibility and tasks of a brand manager. 

Topics include new product development and launching, brand design and architecture, brand 
positioning, brand strategy and marketing programs, growing and sustaining brand equity, brand 
audit, and brand health check. 
 
MK 313 Marketing Research for Decision Making               3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 312 and BA 204 
The course views marketing research from a marketer’s perspective. Students will learn 

how to provide a research brief to research agencies. They will learn how to judge the quality 
of marketing research by understanding different types of potential research errors. The course 
covers the types of research designs and the process of conducting marketing research with 
special attention given to how to craft a good and relevant marketing research question. 
Moreover, students will be aware of the importance of marketing research and learn necessary 
skills needed for marketing research career. The content covers various research methods, 
including qualitative, quantitative, and mixed methods as well as the data interpretation of the 
research methods. Through a wide-range of hands-on individual and group assignments, 
students will have an opportunity to understand different research tools and their linkages to 
marketing problems. 
 
MK 314 Product & Service Management                3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 311 
A central theme of the course is that studying theoretical foundations and practical 

application of product & service management. The course starts by understanding unique 
differences between product & service that require distinctive marketing strategies. Business’s 
relevant environment (e.g., customer behavior, government policy, and advanced technology) is 
also examined to gain an in-depth understanding of opportunities and challenges for creating 
business model, developing product & service, establishing creative marketing strategies and 
activities, as well as sustaining product & service excellence. The course provides broad issues 
in product & service value creation in businesses. Also essential is the course to study key tools 
and elements (e.g., business canvas and service blueprint) for product & service quality 
improvement that leads to customer's satisfied experience, loyalty, and value. Topics focus on 
product & service theory, strategy, practical implementation, control, and ethics. 
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MK 315  Pricing & Marketing Profitability                           3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of MK 201 and AC 202 
 The course introduces students to theories, strategies, and methodologies in price 

setting for profitability in accordance to market situations and product categories. These 
methodologies include cost-based, competitor-based, and customer value-based pricing. The 
course will mainly focus on value to customer, price elasticity of demand, breakeven analysis, 
price segmentation, pricing interrelated products, pricing product assortments, and dynamic 
pricing. 
 
MK 316 Distribution Channel Management               3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 201  
A study of distribution channel systems for traditional and modern trade, their roles, 

constraints on their management, and their integration into marketing strategy. Analysis of 
dynamic market factors, design and distribution of channels for effective and efficient 
management distribution networks, and strategic deployment of multi-channel marketing 
decisions to gain competitive advantages. Focus is on the roles, attitudes, and behavior of 
channel members, dimensions of channel power, management of channel conflict, channel 
incentive programs, coordination of channel relationships, and management of indirect 
channels. Particular attention is paid to the development, control, and evaluation of a 
distribution channel in both consumer and business markets. 
 
MK 317 Integrated Marketing Communications              3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
With an increasingly diverse consumer lifestyle and advanced communication 

technology, this course is designed to develop concepts, principles, and approach of integrated 
marketing communications in order to answer the marketing challenge. The content covers 
integrated marketing communications plan in terms of message and contact point (digital and 
physical) integration, and evaluation, based on the understanding of consumer and brand, 
especially brand positioning. 
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MK 318 Marketing Analytics for Decision Making               3 (3-0-6) 
Prerequisites : Have earned credits of MK 312 and MK 313 
The course introduces students to various data search, data collection, and data 

preparation techniques. These data include both internal and external data as well as big data 
online. Subsequently, students will learn how to analyze these data to uncover marketing 
insights before deriving data-driven marketing decisions in the areas such as positioning, pricing, 
distribution, and integrated marketing communication. 
 
MK 319 Digital Marketing Strategy               3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
Digital marketing strategy course is to educate students to understand how to applying 

digital technologies  to craft marketing strategy in responding consumer and business market in 
digital era. The content of this course contains four parts that are issue and challenges of digital 
technologies in marketing competitive landscape, leveraging digital technologies to gain 
competitive advantage, digital marketing strategy formulation, and designing metrics to measure 
the success of digital marketing strategy. 
 
MK 321 Entrepreneurial Marketing                3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
A study of key entrepreneurial marketing theories, concepts, and strategies that can be 

applied to both established and new ventures operating in fast-changing, volatile business 
environments. The course begins with a discussion of the evolution of the interface between 
marketing and entrepreneurship and continues with an exploration of the underlying elements 
of entrepreneurial marketing. The main emphasis of this course is on how to proactively 
identify, evaluate, and exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable 
customers. The course also puts emphasize on the concept of effectual perspective of 
entrepreneurship. Through a series of hands-on case studies, students will learn how to 
formulate entrepreneurial marketing strategies using innovative approaches to risk management, 
resource leveraging, and value creation. 
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MK 322 Retail Management                3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 311 
A study of retail business management, shopper behavior and market competition to 

determine effective retailing strategy and retail marketing mix, in order to compete in the retail 
business, covering on-site, online, and omni retail. The content covers location selection, 
organization and human resources management, supply chain for retail management, 
merchandise planning, purchasing system, retail pricing, and promotion program, as well as 
store management, store design, store layout and product display. 
 
MK 323 Sales Management                3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 201 
A study of the modern concept of the sales management that requires internal and 

external information for situation analysis and also using both qualitative and quantitative data 
in order to plan and determine the sales strategies to satisfy target customers and purchase 
decision. This course also studies how to build an effective sales teams and ethical sales 
management under the proper use of technology. 
 
MK 324 Business – to – Business Marketing               3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 201 
A study of concepts and practices in business-to-business (B2B) marketing and how it is 

related business-to-consumer (B2C) marketing. Topics include B2B market environments, 
procurement, business purchasing behavior, government buyers, marketing opportunities, 
marketing strategy, product development and management, business marketing channels, 
customer relationship management, marketing communications, digital marketing for B2B 
business, sales management, selling techniques, pricing and negotiation, marketing evaluation, 
customer satisfaction, and vision in business-to business marketing. 
 
MK 325 Sports & Entertainment Marketing               3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of MK 201 
Concepts, principles, and marketing strategies for sports and entertainment business as 

well as other businesses using sports and entertainment as a marketing tool. Major topics 
include marketing analysis, target customer identification, strategy formulation, and marketing 
program evaluation. 
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MK 326 International Marketing                3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 
A study of concepts and ways in doing international marketing including exporting, 

importing, foreign direct investment, globalization and factors affecting international marketing. 
The course covers how to gain consumer insights across international markets and translate 
them into appropriate marketing programs. By acting as an international marketing managers, 
students should be able to understand the linkages of the dynamic international environments, 
international opportunities, and international marketing strategies through assignments, case 
studies, and group projects. 
 
MK 327 Agricultural Marketing                 3 (3-0-6)
 Prerequisite : Have earned credits of MK 201 

A study of industries and agricultural market structures as well as competitive in the 
market and impact of socio-economic system, government policies, technology for agricultural 
products, including other business factors that affect to design business model and determine 
marketing strategy for agricultural products. This course emphasizes marketing value creation 
and ethical brand building in order to respond needs and satisfy the target market and create 
competitive advantages for agricultural products as well as develop their agribusiness potential 
in the worldwide market under the proper use of technology. 
 
MK 395 Special Topics in Marketing 3       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Marketing major, third-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   

 
MK 396 Special Topics in Marketing 4             1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Marketing major, third-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   
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MK 411 Sustainability Marketing                 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
This course is a study of marketing management with responsibility to the economic, 

environment and society. The course starts by discussing the adverse impact from conventional 
business and marketing practices from the past towards the future, especially in the beginning 
of the world's fourth industrial revolution. To ameliorate the situation, corporate social 
responsibility (CSR) and sustainable development are employed as a foundation and goal to 
develop competitive marketing strategies based on CSR to lower the negative impact while 
creating higher value to the environment and stakeholders. Also important is the development 
of the means to enhance sustainable consumption, including de-marketing. This course also 
includes the applications of marketing for not-for-profit organizations and social enterprises. 

 
MK 412 Marketing Management Capstone              3 (3-0-6) 

(Marketing major and forth-year student status) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
This capstone marketing course takes a holistic view of marketing strategy. It provides 

students with the understanding of the inter-connectedness nature of all marketing elements. 
Students are expected to link different marketing concepts and theories and combine them 
into one coherent unified marketing strategy for a firm Through the use of a comprehensive 
consumer journey framework as the core analysis tool, students should be able to develop 
meaningful marketing strategies throughout the whole consumer journey to deliver superior 
offerings to the market while capture a sustainable value for the firm.   
 
MK 421 Omni-Channel Management                3 (3-0-6) 

Prerequisites : Have earned credits of MK 311 and MK 316 
A study of Omni-channel systems, their role and how to make the transition from the 

Multi-Channel systems to the Omni-Channel systems. Focus is on the differences between the 
systems of Multi-Channel and Omni-Channel distributions, as well as designing and managing 
the Omni-Channel to respond with the lifestyle and demand of customers throughout the 
customer journey.  Specific attention is also paid to the development, control, and evaluation 
of Omni-Channel distribution in both consumer and business markets, including the key 
challenges for the firm to set up Omni-Channel distribution such as the investment in logistic 
and systems. 
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MK 422 Advanced Marketing Research                3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MK 313 
A project-based marketing research course adopting qualitative, quantitative, and mixed 

methodology. Data used for different types of research projects are from various sources, such 
as social media data, actual and past consumer behaviors, survey data, observation, etc. The 
course emphasizes on hands-on experience of the full marketing research process. Students are 
expected to conduct a high-quality marketing research project and to be able to understand 
and critically evaluate the work of others.   
 
MK 423 Marketing Strategy                 3 (3-0-6) 

(Marketing major and forth-year student status)  
Prerequisite : Have earned credits of MK 312 
An intensive capstone course, using marketing simulation to provide experience in 

strategic decision making.  It addresses marketing decision process at a strategic level including 
marketing goals and objectives, segmentation, targeting and positioning, new product 
development and market entry, as well as management of the marketing budget. 
 
MK 495 Special Topics in Marketing 5       3 (3-0-6) 

Prerequisite : Marketing major, forth-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   

 
MK 496 Special Topics in Marketing 6             1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Marketing major, forth-year student status or approved by the instructor 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Marketing that benefit students’ thinking and future careers.   

 
MK 499 Independent Study in Marketing              3 (0-0-9 ) 

Prerequisite : Marketing major, forth-year student status and approved by the instructor 
A study of marketing research on an individual basis. During the course, a student 

conducts research on a particular problem or topic in marketing under the supervision of an 
advisor with focus on ethical, professional norm in marketing. 
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Major :Management Information Systems 
IS 201 Digital Technology for Business                                                           3 (3-0-6) 
 The key forces for change in business, how digital technology disrupts traditional 
business, digital business transformation, rethinking and redesigning of digital business, the new 
technology, applications, data and information platforms of digital business, managing digital 
business IT/IS infrastructure, Cyber security awareness and technology, and understanding how 
to use software for planning and decision making support of digital business operations in the 
agile environment. 
 
IS 281 Tools for Empowering End Users                                                        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, using platforms to generate e-
commerce webpages/ websites, using basic analytical tools to analyze websites’ information 
such as traffic, using spreadsheet software and database management software to 
systematically collect data, analyze data, and generate reports to empower end users’ success, 
or other associated tools or techniques 
 
IS 282   User Interface Design and Evaluation                                                      3 (3-0-6) 
            To increase work efficiency, design user interface based on human-computer interact 
behavior concept and model. Using various interactive styles and renowned methods: User 
Experience, User Center Design. Technique, guide line, main issues for each user interface 
design will be discussed for selecting the appropriate one. Evaluating and testing user interface 
design. Student must build user interface prototype by using software or tool; i.e., JustInMind. 
He or she is able to test and evaluate user interface design by using various measures. 
 
IS 295   Special Topics in Information Systems 1     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IS 296 Special Topics in Information Systems 2            1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   
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IS 311 Fundamental Programming Concepts                                             3 (3-0-6) 
   Study the process of develop programming procedure. Technique and tools to clarify 
algorithm or logic; for example, Flowcharts, Pseudocode, Activity Diagram. Structure, computer 
grammar, and command form for controlling the program (control statement).  Variable and 
operator of programming language that supports both Procedural programming and Object-
oriented programming by using business application.  
 
IS 312 Business Intelligence and Analytics                                                3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS201 
             Business Intelligence concept, framework, technique, methodology and components. 
Study characteristic and process of Business Intelligence such as data warehouse, mining, big 
data for management support, effective decision making and competitive advantage. 
 
IS 313 Telecommunication Technology & Management for Business           3 (3-0-6) 
   This course introduces fundamentals of telecommunication technology including 
computer networks and the use of computer networks to support business applications and 
business strategy. Topics covered include concepts of networking, the use of 
telecommunication and computer network technologies in business environment and key 
issues in network management. 
 
IS 314 Database Systems                                                                        3 (3-0-6) 
   Course covers relational, object oriented, entity relationship models; Query languages: 
relational algebra and structured query language; represent data in graphical form; and basic 
knowledge of distributed database.  Medium complexity business cases will be applied. 
 
IS 315 Information Systems Analysis                                                        3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS314 and 3th-year student status 
             Role of system analyst, knowledge, skill, code of conduct. Concept and analytical 
methodology for identifying problem and solution for business; for example, by using system 
concept. Learn basic concept for analyzing and improving business procedure. Study renowned 
information developing procedures: input and outcome, approaches, methodology, techniques. 
Software and tools for system development; i.e., Computer Aided Software Engineering (CASE) 
and Integrated Development Environment (IDE).  By applying both theory and practice, students 
are able to plan the information system project and specify information requirement for any 
system. 
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IS 316 Information Systems Design and Implementation                            3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS311 and IS315  
   Study procedure and activity for designing, creating and implementing information 
system. For each renowned methodology, approach, principle, technique for designing system 
architecture, network, user interface, system interface, database and non-database storage, 
computer program, security, and integrity. Further, design for testing the system and specify the 
system specification. Testing the system by using various methodologies and preparing system 
document. By applying both theory and practice, students must apply concept, principle, and 
design technique with tools; i.e., CASE and IDE to build system prototype, specification of the 
system and build other factors to meet the specification of the proposed system. 
 
IS 317 Information Systems Security and Control                                      3 (3-0-6) 
             Risks associated information systems and how to mitigate these risks which comprise 
top management and operation in computer center, application, data base, network operating 
system, and computer network. In addition, the course will introduce introduction of IT 
standard, law and ethics. This course also introduces fundamentally practical experience on 
how to implement controls in information systems. 
 
IS 318 Financial and accounting information systems for enterprise            3 (3-0-6) 
             resource planning 
             Fundamental concept of ERP system, funding information systems, business processes 
such as revenue, expense and production. In addition, risks associated with business processes 
and security and control related to mitigate those risks. This course also introduces 
fundamentally practical experience on how to configure core functions of ERP systems. 
  
IS 319 Electronic Business                                                                       3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS 201  
             The importance and value of electronic business (E-Business) Types of E-business and 
business models E-business technology architecture and security, electronic payment system 
and related laws. E-business strategic planning. Measuring, monitoring and analyzing 
effectiveness and efficiency of e-commerce websites. 
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IS 361 Artificial Intelligence                                                                     3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS 201 
   Concept and fundamental framework of Artificial Intelligence. Study application of 
Artificial Intelligence such as voice synthesis, speech recognition, visual recognition, robotics, 
machine learning and neural network. Emphasis on business application to improve efficiency 
and competitive advantage. 
 
IS 381 Web and Mobile Development Tool                                                  3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS 311 
             Study how to develop mobile applications using Integrated Development 
Environment Tools that support developing and testing the applications. Study software 
development kit and framework that is used with the IDE for application development. 
 
IS 395   Special Topics in Information Systems 3     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   

 

IS 396   Special Topics in Information Systems 4          1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IS 411 Fundamental of Web Application Development                              3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of IS 311 and IS316  
            Study how-to and steps for developing information system. Web application that uses 
internet technology, protocol, standard, tools, web programming languages: client and server, 
cookies, session, multimedia. Web application weakness; i.e., programming defect. Technique to 
correct and increase security. Student will create web application using database or non-
database that interacts with users run on desktop or mobile devices. 
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IS 416 Information Systems Audit                                                            3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of IS317 and IS318 

  The course covers various issues in IT auditing. Issues such as introduction of auditing 
mechanisms, technical audit trails, audit processes, working paper, and audit report will be 
discussed. This course also introduces fundamentally practical experience on how to audit 
information systems. 
 
IS 461 Tools for Data Analytics                                                                3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS312 
             Study process to analysis data for business intelligence.  Emphasis on quantitative and 
qualitative analysis tools such as mining tools, big data for increase business value. 
 
IS 462 Modern Database Management                                                      3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS 314  
             Modern Database Model (NoSQL, NewSQL, and Big Data, Document and Graph 
Database), modern database design and advanced SQL commands and functions for database 
design and control, database management with modern database management systems, and 
database management in cloud environment. 
 
IS 471 Computer forensics                                                                      3 (3-0-6) 

  Prerequisite: Have earned credits of IS 416 
            The course covers various computer forensics, psychology of forensics, and computer 
forensic process (including examination, analysis and reporting). In addition, this course will also 
explain how to initially use a number of techniques during computer forensics investigations. 
 
IS 472 Case studies in information systems audit                                      3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS 416 
             The course covers analysis and discussion of various case studies in information 
systems which comprise top management and operation in computer center, application, data 
base, network operating system, and computer network. This course also introduces practical 
experience on concept of security, control, and audit in information systems from real world 
case studies. 
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IS 481 Cloud Application Development                                                    3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS 311 and IS411  
             How to build applications for the cloud that are scalable, reliable, and secure. Study 
key concepts of cloud computing such as advantage and disadvantage of cloud computing, 
delivery models, provisioning, Containers, load balancing and auto scaling, serverless, micro 
services. How to develop, deploy and manage applications for the cloud using popular 
platform. 
 
IS 482 Software Quality Assurance                                                           3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of IS 316 
             Introduction to software testing and software quality assurance (SQA) to validate 
software and improve quality of developed software, the overview of program testing, test-case 
design, unit testing, high-order testing, debugging, testing internet applications, overview of 
quality management, program inspections and walkthroughs, development SQA, SQA for small 
projects, costs associated with quality, and standards and metrics for SQA. In addition, this 
course will introduce how to initially use automated test tools.. 
 
IS 491 Project in Information Systems                                                      3 (3-0-6) 
             Prerequisite: MIS Major and 4th-year student status 
             Students must integrate the knowledges: analysis, design, programing, database, 
management, and others to develop an information system project that can be used in real 
world. He or she may develop the project for the purpose of startup business or develop for 
organization or community. Customize software package is also accepted for the project. 
 
IS 492 Information Systems Project Management                                      3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Earned at least 9 units compulsory IS courses  
             This course describes fundamentals of IS/ IT project management, including IS/IT 
project management overview, project management framework, project integration 
management, project scope management, project time management, project cost 
management, project quality management, project human resource management, project 
communications management, project risk management, project procurement management, 
project stakeholder management, and ethics and professional responsibility.  
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IS 493  Disruptive Technology Management in Digital Economy                   3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Earned at least 9 units compulsory IS courses and 3th-year student status 
             This course focuses on management of disruptive technologies in the digital age.  The 
course materials cover the design and implementation of disruptive technologies to change or 
replace current system products and services. Students will learn from case studies, industry 
experts or company field trips.   
 
IS 495   Special Topics in Information Systems 5     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IS 496   Special Topics in Information Systems 6          1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IS 201 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Information Systems that benefit students’ thinking and future careers.   

 
Major: Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management 
HR 201   Modern Management and Entrepreneurship                                         3  (3-0-6) 

 Management and entrepreneurship concepts, evolution of management, roles and 
skills of managers, types and characteristics of entrepreneurs, planning, organizing, human 
resource management, leading, controlling, managerial decision making, ethics, and use of 
various management tools in the digital era 
 
HR 211   Human Resource Management               3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of human resource management and digitalization of human resource 
management, strategic human resource management, job analysis, human resource planning, 
recruitment and selection, training and development, performance appraisal, compensation 
and benefits, employee relations, and international human resource management 
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HR 295   Special Topics in Human Resource Management 1    3 (3-0-6) 
  Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   

 
HR 296   Special Topics in Human Resource Management 2         1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   

  
HR 311   Organizational Behavior and Leadership              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, development of innovative organizations, principles and theories of 
leadership in the digital era, influence building for leadership, leadership traits, behavior 
leadership, situational leadership and ethical leadership 
 
HR 312   Performance Management System                       3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Performance management concepts, strategic performance management, 
performance management process, and modern tools for performance measurement and 
evaluation. 
 
HR 313   Human Resource Planning and Acquisition              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Human resource planning and human resource acquisition concepts, strategic human 
resource planning, process on human resource planning, human resource selection strategies, 
processes and modern tools on human resource selection.         
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HR314 Human Resource Development               3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Human resource development concepts, developmental processes on strategic 
human resource development, design of effective learning interventions and human resources 
development programs, implementation and evaluation of human development programs.        
 
HR 315 Managing Compensation and Rewards              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Strategic roles of compensation/rewards systems, job analysis, job evaluation, wage 
and salary survey, pay structure, incentive and benefits programs, remuneration law and other 
relevant contemporary issues on managing compensation and rewards 
 
HR 316 Employee Relations                    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Employee relations concepts, labor unions, labor law, labor relations law, collective 
bargaining practices, negotiation and conflict resolution procedures, processes of lockout and 
strike, and diversity management in organizations. 
 
HR 317 Strategic Human Capital Management               3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211 
 Business environments of organizations, concepts and processes of strategic human 
capital management, and planning and design of human capital strategy in alignment with a 
variety of business goals and strategies. 
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HR 321   Communication, Persuasive and Negotiation Skills              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of managerial communications, communication process, interpersonal 
communication, communication in groups, organizational communication, conflict management 
and negotiation concepts, strategies and models of conflict management and negotiation, and 
techniques of presentation, persuasion, and negotiation 
 
HR 322   Corporate Human Resource Performance Measurement            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 211  
 Corporate human resource performance measurement concepts, developments of 
corporate human resource performance measurement, modern tools of corporate human 
resource performance measurement 
 
HR 395    Special Topics in Human Resource Management 3    3 (3-0-6) 

   Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   

 
HR 396    Special Topics in Human Resource Management 4          1.5 (1.5-0-3) 

   Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   

 
HR 319   Organization Development and Change Management             3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of  HR 201  
 Concepts on organization development and change management, organizational 
design, processes of change management, techniques in minimizing resistance to change 
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HR 421    Research and Consulting in Organization, Entrepreneurship      3 (3-0-6) 
 and Human Resource Management      
 Prerequisite : HR/ER  major or minor and fourth-year student status 
 Concepts of research in entrepreneurship or human resource management, research 
design, quantitative and qualitative research methods, data analysis, and research publication 
process 
 Concepts of entrepreneurship or human resource management consulting, consulting 
processes, and skills for case analysis and fact-based problem solving skills 
 
HR 422   Coaching Skills in Business               3  (3-0-6) 
 Principles and concept of coaching; coaching for high performance; coaching stance; 
framework for coaching; intuition for coaching; asking a powerful question in coaching; giving 
corrective feedback; creating goal and action plan; coaching tools; coaching practices.    
 
HR 423    International Human Resource Management              3 (3-0-6) 
 Principles and theories of international human resource management, factors 
influencing human resource management in multinational corporations, development of 
international human resource management policies, strategies, and practices, and other 
relevant contemporary issues on international human resource management, including 
managing expatriates and human resource management in cross-border mergers and 
acquisitions. 
 
HR 424   Learning FacilitationSkills                3  (3-0-6) 
 Principles and concepts of learning facilitations, roles and responsibility of facilitators, 
manager as a facilitator, basic skills for facilitations, different levels of listening; note talking; 
holding learning spaces; understanding group; learning design and facilitation practice 
 
HR 495    Special Topics in Human Resource Management 5    3 (3-0-6) 

   Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   
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HR 496    Special Topics in Human Resource Management 6          1.5 (1.5-0-3) 
   Prerequisite : Have earned credits of HR 211 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Human Resource Management that benefit students’ thinking and future 

careers.   

ER 211 Introduction to Entrepreneurship              3  (3-0-6) 
 Concepts of entrepreneurship, theoretical applications of entrepreneurship, 
a start-up business or a new business development venture, analysis and evaluation of 
business opportunities, feasibility study, business planning design and business plan 
development. 
  
ER 295    Special Topics in Entrepreneurship 1      3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
ER 296    Special Topics in Entrepreneurship 2            1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
ER 311   Business Model Development and Feasibility Analysis            3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of HR 201  
    Business opportunity identification, concepts and tools for business model design and 
development, testing of business modes, implementation and evaluation of business models, 
process of feasibility analysis for new venture or business development, assessment of new 
business development, new venture strategy, risks on the interplays between external and 
internal factors, and business designs and control mechanisms. 
 
ER312   Managing Growing Business and Family Business                     3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of managing the growing business, business lifecycle, turnaround strategy, 
management functions of new ventures, business expansion strategy, entrepreneurial decision 
making and leadership, concepts of family business management, business succession, and 
concepts and techniques to solving problems in the family business 
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ER 313   Development of Creativity and Creation of Innovation           3  (3-0-6) 
 Concepts of entrepreneurial creativity, techniques on creativity development, 
characteristics of entrepreneurs, technopreneurship, innovation creation mechanism, business 
acumen, patent registration, innovation network building 
 
ER 314 New Product Development                          3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  ER 313  
 Concepts of new product development, market analysis, creativity development, 
product prototypes, planning and assessing new product development plans 
 
ER 321   Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship                       3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  ER 211  
 Concepts of building entrepreneurial skills, leadership, risk management, managerial 
decision making, social responsibility and business ethics. In addition, concepts of social 
entrepreneurship, goals of conducting social business, motivation of social entrepreneurs, 
opportunities and challenges for social entrepreneurship. 
 
ER 395   Special Topics in Entrepreneurship 3      3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
ER 396   Special Topics in Entrepreneurship 4            1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
ER 411   Managing Innovative Organizations                         3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  ER 313  
 Concepts of managing innovative organizations, critical roles of entrepreneurs and 
managers in innovative organizations, building flexible organizations, building project-based 
organization or PBO, organizational culture building, leadership, team management, and team 
diversity. 
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ER 422   Technology Management               3  (3-0-6) 
 Prerequisite :Have earned credits of  HR 201  
 Concepts of technology management, development of technology management 
processes, skills for a firm’s technology and production, in factories or production lines as well 
as service businesses, quality management, supply chain management, supplier system, 
research and development, and production innovation especially business/ product 
architecture. 
ER 495   Special Topics in Entrepreneurship 5      3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
ER 496   Special Topics in Entrepreneurship 6            1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of ER 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers.   

 
Major : Operations Management 

OM 201   Operations Management                3 (3-0-6) 

 Study of concepts, techniques and tools to design, analyze, and improve core 

operational capabilities, and their application to a broad range of industries. Topics include 

operations strategy, productivity, product/service design, process design, quality management, 

inventory management, project management, supply chain management, operational 

performance measurement and operations for sustainability. 

 

OM 295   Special Topics in Operations Management 1     3 (3-0-6) 
   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   

 
OM 296   Special Topics in Operations Management 2           1.5 (1.5-0-3) 

   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   
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OM 311   Business Analytics I                 3 (3-0-6) 

 Study of using data, information technology, quantitative methods, and mathematical 
or computer-based models to help management gain improved insight about their business 
operations in order to make better, fact-based decisions. Topics include linear programming 
models, transportation models, network models, Markov analysis, inventory models, decision 
analysis, and simulation. 
OM 312   Operations Planning and Control                3 (3-0-6) 
 Prerequisite:Have earned credits of OM 201 

 Study of concepts and in-depth techniques in planning and controlling the operations 
of a production unit and/or a service organization, operations planning, forecasting, capacity 
planning, inventory management, material requirement planning, lean philosophy, and supply 
chain management in both manufacturing and service context, ethics in industrial management. 
Delivery of the course: lectures, assigned readings, group discussions, simulation gaming, and 
term project. 

 
 
OM 313   Business Improvement and Transformation              3 (3-0-6) 
 Prerequisite:Have earned credits of OM 201 

 Study of concepts and tools for analysis, design and improvement of business 
processes, concepts of productivity, effectiveness and efficiency of work systems, waste, 
systematic problem solving, performance indicators of work processes, process analysis 
techniques, and business transformation for Industry 4.0 and digital age. Delivery of the course: 
lectures, assigned readings, group discussions, site visits, and term project. 

 
OM314  Operations Excellence                 3 (3-0-6) 
  Prerequisite: Have earned credits of OM 201 

 Study of concepts, tools and techniques to gear up operations excellence in terms of 

quality, profitability and business sustainability. Topics include principles of quality, standard of 

quality management system, design of organization and high performance work system, design 

for quality and product excellence, quality and operations excellence awards, applications of 

statistical tools and methods, learning organization, as well as operational best practices and 

business sustainability. 
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OM 315 Strategic Cost Management                3 (3-0-6) 
            Prerequisite: Have earned credits of (1) AC xxxor (AC 313 and AC 314) 
  Study of the strategic roles and applications of cost information in planning, 

controlling, and decision making involved in the business strategies. Topics include the 

rationales for using cost information in business management, concepts of cost management, 

roles of cost in planning i.e. cost estimation, cost analysis and profit planning, target costing, 

and the analysis of capital investment. Next, roles of cost in controlling i.e. standard costing, job 

costing, process costing, activity-based costing, and absorption and joint costing. Finally, roles of 

cost in decision making i.e. decision making with cost management model, and strategic pricing 

based on cost information. 

 
OM 316  Business Forecasting        3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of BA204 

 Study of analyzing historical business data and applying computer-based quantitative 

forecasting techniques to achieve reliable forecast of the future.   Topics cover the review of 

relevant statistical concepts, the important role of forecasting in business functions, the 

forecasting process, the studies of several forecasting techniques such as naïve, moving 

averages, exponential smoothing, simple and multiple linear regression, time series 

decomposition, Box-Jenkin, and combining techniques. 

 
OM 321  Business Analytics II                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of OM311 
 Study of 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. Topics include linear programming, integer linear 
programming, goal programming, queuing theory, project management, decision analysis, game 
theory, and dynamic programming. 
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OM 322  Systems Thinking and Design       3 (3-0-6) 
             Prerequisite: Have earned credits of OM 201 and ISxxx (Digital Business and 

Technology) 

   Study of systems thinking as a connectedness, a process, the whole, the patterns of a 
system, and context.Topics include congruence among business processes, business rules, 
business data, and organizational structure to match the mission of the organization unit, 
understanding of the information and the work system, principles of a well-designed and well-
integrated business information system, and Enterprise Resource Planning (ERP), process model, 
workflow model, data flow model, and other system analysis tools in order to communicate a 
business need for information system development. 
 
OM 323 Service Operations Management      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  : Have earned credits of  OM 201  

 Study of distinctive characteristics of ‘service’, the strategic planning for service 
business, service process design, and effective service operations will be discussed.  
Applications of concepts in several types of service such as restaurants, movie theaters, hotels, 
hospitals, communication, and transportation, social responsibility and service provider’s ethics 
will be introduced. 
 
OM 324 Sport Operations Management       3 (3-0-6) 

 Prerequisite: Have earned credits of OM 201  
  Study of the evolution of sport industry as well as its current trends and issues 
affecting organizations in both government and private sectors. Topics include product and 
process design, service control system, performance measurement system, and human 
resource management in sports organizations. Delivery of the course: lectures, group 
discussions, and term project in depth areas of sport operations management. 
 
OM 325 Tourism Management        3 (3-0-6) 
 Prerequisite  : Have earned credits of OM 201  

 Study of global tourism trend, tourism policies and strategy in various countries, 

ASEAN and Thailand will be discussed.  Tourism policy and strategy, Thailand tourism situation 

and its potential gaps will be analysed.  It is also included the study of demand and supply in 

tourism industry such as transportation, accommodation, and destinations in order to manage 

and sustain all related resources. 
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OM 326 Technology and Innovation Management                       3 (3-0-6) 
   Prerequisite Have earned credits of OM 201 

   Study of technology roadmapping, technology management, technology forecasting, 

technology strategy, innovation ideation, innovation workshop design, human-centred 

innovation.  

 
OM 327   Inventory and Warehouse Management     3 (3-0-6) 
              Prerequisite: Have earned credits of OM 201 

 Study of principles and practical procedures in inventory management and warehouse 
management from the traditional western approach to the revolutionary Japanese 
Manufacturing Technique and recent development such as theory of constraints, Inventory 
optimization model. Furthermore, topics include the concept of warehouse and distribution 
center management, the effectiveness and efficiency enhancement in warehouse design and 
development. Course delivery modes can be lectures, group discussions, and site visits. 
 
OM 395   Special Topics in Operations Management 3     3 (3-0-6) 

   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   

 
OM 396   Special Topics in Operations Management 4          1.5 (1.5-0-3) 

   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   

 
OM 411  Procurement and Supply Chain Management Strategy    3 (3-0-6) 
   Prerequisite: Have earned credits of OM 201 
   Study of procurement management process and supply chain management strategy 

to enhance competitive advantage. Topics include purchase order cycle/process, supplier 

development, contract management, conflict resolution, procurement KPIs, demand 

management, cost reduction, supplier performance analysis and management, games theory in 

procurement, supplier relationship management, supply chain management models such as 

SCOR and GSCF, global sourcing and sustainability in procurement. 
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OM 412  Organizational Performance Measurement     3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of OM 201    

 Study of Performance measurement system as a tool to translate strategies into 

actions in order to achieve the desired outcome in both for-profit and non-profit organizations. 

The topics include the design and implementation of performance measurement system, 

concept of key performance indicators that helps students to understand and can apply this 

knowledge for organization to achieve its goals 

 

OM 414   Project Management           3 (3-0-6) 
    Prerequisite :Have earned credits of OM316 & Fourth – year student status  

 Study of rationale and necessity in managing project including project life cycle, 

project planning and control in several dimensions.  Techniques such as activity and time 

scheduling, budget estimation, resource allocation, outcomes and impact evaluation, 

organization structure, project staff selection, risks assessment, project monitoring and 

coordinating, and other special issues will be focused.  A real world project will be assigned to 

integrate knowledge for class work.  

 
OM 421   Business Simulation        3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of  BA 204  

 Study of solving business problems under uncertainty by using simulation models.  

Topics cover simulation modeling concept, Monte Carlo technique, static and discrete-event 

simulation, steps in simulation modeling, data collection and analysis, model validation, and 

interpretation of simulation results. 

 
OM 422  Big Data and Business Analytics       3 (3-0-6) 

  Prerequisite: Have earned credits of OM 311 

  Study of the nature of big data and business analytics, and a practical toolkit on how 
to perform big data analysis. The aim is to discover different ways to generate business value 
from big data sets for the purpose of increasing competitiveness in the business context, 
applying an analytical process that covers all activities from problem formulation to business 
outcomes. Topics include conceptual framework for business and Big Data analytics, value 
generation from new technologies, methods and tools for visual analytics, text analytics and 
predictive analytics, as well as project on the business data set. 
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OM 423  Healthcare Operations Management      3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of OM201  

 Study of specific characteristics of healthcare, strategic management and competition 
in Thailand’s healthcare sector of both public and private organizations, managerial decision 
analysis of healthcare organization establishment, organization structure, human resources 
management, management and improvement of healthcare operations i.e. patient and provider 
scheduling, patient flows and waiting times, quality management in healthcare, lean healthcare, 
and medical support management, medical and other services management such as 
accommodation and food service, healthcare information management and analysis, ethics and 
social responsibility, delivery of the course: lectures, group discussions, and term project in 
depth areas of healthcare operations management. 
 
OM 424 Business Consulting        3 (3-0-6) 

 Prerequisite: Have earned credits of OM201& Fourth – year student status 

   Study of practical analysis and consulting tools and frameworks through real-life 

business consulting scenario and first-hand experience from professional consultant and 

practitioner. 

 
OM 425   Operational Audits and Risk Management                       3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of OM201 

   Study of concepts, tools and techniques to improve competency and resilience of 

business under pressure of global changes and business uncertainties. Topics include 

operational audit, types of risk, risk strategy, operational riskassessment, operational risk 

management, business continuity management, as well as corporate social responsibility and 

good governance.  

 

OM 494   Special Topics in Operations Management 5     3 (3-0-6) 
   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   
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OM 495   Special Topics in Operations Management 6           1.5 (1.5-0-3) 

   Prerequisite : Have earned credits of OM 201 
   Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Operations Management that benefit students’ thinking and future careers.   

 
OM 496 Seminar in Operations Management                        3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Operations Management major and fourth-year student status or 
approved by the lecturer and OM313 

 Study of introductory lectures on the foundations of productivity, business and 
operations strategy, contemporary issues in production and operations management through 
lectures, seminars, field trips, researches, and case studies, distinctive challenges and problems 
in operations management, encouraging and facilitating students to do literature review, 
presentation notes and reports in order to lead and actively participate in discussions  
 
OM 499  Independent Study in Operations Management           3 (0–0-9) 

 Prerequisite: Third -year student   status of Thammasat Business School 

 Study of encouraging students to do individual in-depth study on operations 

management topics of their interest, training to conduct effective self-learning under the 

instructor’s supervision through reading, fact-finding, participating in critical dialogues as well as 

pursuing a systematic problem solving process. 

 

Major: International Business, Logistics & Transport 
IB 295   Special Topics in International Business 1     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IB 296   Special Topics in International Business 2           1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   
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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 312   Research Methodology                3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST 
217) or (ST 218 and ST 319)  

Roles and relevance of management research,  Researchdesign. Researchmethods, 
Researchinstruments, Implications of research in business.Business ethics. 

 
IB 321  International Trade Operations              3  (3-0-6) 
           Prerequisites : Third-year student status 
           Criteria and guidelines for international trade operations, import and export procedures, 
rules and regulations of international trade, Thai and international policies on international 
trade. 

 
IB 323   Industrialization and Global Competitiveness of Firms            3 (3-0-6) 

Impact of globalization on the transformation of businesses and industries. Progress of 
firms, value chains and industries from developing countries. Theoretical explanations and 
empirical evidence of the structural changes in the global business and industries. 
 
IB 324   Business and Capitalist Development in Thailand            3 (3-0-6) 

Evolution and development of business in Thailand. Key players in Thai business. 
Management innovation in Thai businesses. Internationalization process of Thai firms. Roles of 
Thai business in the Asian region 

 
IB 332  Cross - cultural Management                 3 (3-0-6) 
          Developmentofsocial values. Influence of culture on business and strategic 
management. Organization structure, leadership and management style. Effectiveintercultural 
communication. Human resource management in culturally diverse context. Business etiquette 
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IB 395   Special Topics in International Business 3     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IB 396   Special Topics in International Business 4           1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IB 421  International Business Management           3  (3-0-6) 
     Prerequisites : Have earned credits of IB 311 
 International business management. Objectives and strategies for international 
operations. Analysis of foreign investment opportunities. International expansion strategy 
development and implementation. 
 
IB 422  Comparative Business Systems           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IB 311   
  Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, 
and North America. Economic, historical, social, and institutional factors shaping business 
systems. Causes of differences in business systems. 
 
IB 423  Seminar in International Business           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IB 311 and  International Business, Logistics and 
Transport major and fourth-year student status 
  Theoretical concepts in international business. Academic research and articles on key 
issues in international business. 
 
IB 424  Perspectives on Global Business           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of  IB 311 
  Business environment of different regions/countries that are potential markets for Thai 
businesses. Different legal, political, financial, cultural and commercial systems and practices, 
including international trade agreements, and labor arrangement in specific regions. 
 
  



มคอ.2 

 

 Page | 191 

IB 431  International Taxation Management              3  (3-0-6) 
           Prerequisites : Have earned credits of IB 311 
 Theoretical and managerial concepts on Taxation Management under different 
international regulations. Problems and obstacles of international taxation management 
practice, including free-trade agreements, double-taxation agreement, transfer pricing, 
differences in accounting standards and tax systems.  
 
IB 433  Ethical Issues in Business               3  (3-0-6) 
 Business ethics, executive decision makings, ethical dilemma, organization guidelines 
on ethical issues, roles of business in society, consequences of doing business, stakeholders 
 
IB 495   Special Topics in International Business 5     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IB 496   Special Topics in International Business 6                     1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IB 311 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IB 499      Independent Study in International Business             3  (0-0-9) 
 Prerequisites : Have earned credits of IB 312    
  In-depth study of topics related to international business management. 
 
LO 212   Introduction to Logistics Management              3  (3-0-6) 
 The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through 
key activities such as purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, 
transportation management and other logistics issues 
 
LO 295   Special Topics in Logistics 1       3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   
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LO 296   Special Topics in Logistics 2             1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   

 
LO 341   International Logistics                3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  LO 212  
  Business structures, types of service offered to exporters and importers, container 
consolidation, related documents difference between International Logistics Management and 
International Transport Management, multimodal transport characteristics its effect on 
international logistics. 
 
LO 342   Quantitative Tools for Logistics Management             3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of LO 212 and BA 203 

 Models, concepts solution methods in the design, control, operation and 
management of transportation and logistics systems. Applications of exact algorithms, heuristics, 
network and multiple criteria optimization techniques, logistics and transportation 
management, demand allocation, routing and scheduling, location selection and inventory 
control.  Excel spreadsheet with its solver tool. 

 
LO 343    Air Cargo Logistics           3  (3-0-6) 
        Prerequisite: Have earned credits of LO 212 
 Study of the operation of air cargo logistics for general and special cargo such as 
dangerous goods, perishable cargo and live animal shipment, cargo acceptance process for air 
freight operators, freight rate calculation, and warehouse operation. 

 
LO 395   Special Topics in Logistics 3       3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   

 
LO 396   Special Topics in Logistics 4             1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   
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LO 441   Seminar in Logistics and Supply Chain Management            3  (3-0-6) 
 Prerequisite : Logistics major and fourth-year student status 
 Integrate logistics and supply chain knowledge within the context of current research 
issues.  Skills will be developed to analyze logistics and supply chain issues from a holistic 
perspective. 
 
LO 442   Supply Chain Management               3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of  LO 212  and  Fourth-year student status 
 Difference between logistics and supply chain management. Supply chain and added 
value creation to consumer. A framework for cost reduction, particularly inventory management 
costs, as well as to increase supply chain competitiveness through changes of consumer 
demand and production process management to optimize responses to customer demand. 
 
LO 443   Supply Chain Modeling                3 (3-0-6) 
              Prerequisites : Have earned credits of LO 212   
  Discrete event simulation modeling, decision support in logistics and supply chain 
management model building, simulation output analysis, communication of technical 
information and conclusions drawn from data analysis. 
 
LO 444    Supply Chain Risk Management              3 (3-0-6) 
  Prerequisites : Have earned credits of LO 342 
         Managing a supply chain is challenging. Apart from the operational risks, companies 
encounter greater unprecedented risks caused by natural disasters and economic swings. These 
uncertainties disrupt the routine processes across the supply chain. To mitigate these problems, 
companies need to understand how their supply chains are exposed to risks and how they can 
lessen the impact of the disruption. The main purpose of this course is to describe the concept 
of risk and risk management in a supply chain, and to explain the enablers that would be used 
to manage those risks. 
 
LO 495   Special Topics in Logistics 5       3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   
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LO 496   Special Topics in Logistics 6             1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of LO 212 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Logistics that benefit students’ thinking and future careers.   

 

LO 499   Independent  Study  in International Logistics             3  (0-0-9) 
 Prerequisites : Have earned credits of  IT 312   
 An individual in-depth study of logistics and supply chain issues under close 
supervision from the course instructor. 
 
IT 211   Introduction to International Transport                       3  (3-0-6) 
            The structures and characteristics of the shipping industry, organizational structures of 
a shipping company, role of the intermediate persons or freight forwarders in the shipping 
business, the role of government as a policy maker, the multimodal transport concept, the 
elements in the shipping business ports, marine insurance, and logistics. Transport document, 
preparation of sailing schedule  cargo-handling system.  
 
IT 295   Special Topics in International Transport 1     3 (3-0-6) 

 Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
 Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IT 296   Special Topics in International Transport 2           1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IT 361   Marine Insurance and Risk Management                     3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of  IT 211  
           General rules and regulations of insurance law, new Lloyds, Institute Clause of marine 
insurance policy for goods and vessels – additional rules after the coverage period - and 
measure of indemnity between the counterparts. Understanding the principle of risk 
management.  
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IT 371  Investment and Finance for International Transportation           3  (3-0-6) 
           Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and FN 201  
           Financial management goals, financial analysis techniques, evaluation of investment 
projects based on financial figures, accounting system, budgeting, planning, controlling, fund 
management, and investment for international transport companies 
 
IT 372  Maritime Economics and Policy                         3  (3-0-6) 
           Prerequisites : Have earned credits of (1) IT211 and (2) EC211or EC 212 or EC13 up to C 
           Shipping business with economic theories, an analysis of freight pricing behavior, 
demand & supply and vessel price, factors influencing vessel demand & supply. Economic tools 
for market forecast, analysis of structural cost of tramp and liner markets. Organizations and 
rules related to sea freight market boat club, rules and regulations of each country, evolution 
of marine shipping company business aggregation. Analysis of macroeconomics to developing 
countries’ need to participate in shipping business for country development effect on the 
nation’s balance of payments financial analysis and cost-benefit analysis shipping industry. 
 
IT 373  Shipping Technology           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
           Shipping concept, shipping techniques, new shipbuilding techniques and designs to 
reduce costs, agency cooperation to develop shipbuilding industry and shipping business. 
 
IT 375  Ship Chartering           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
           Ship chartering market types of ship chartering, demand and supply, freight calculation, 
the hull structure and the ship particulars, the Time and Voyage Charter Parties, Lay time 
calculation, voyage cost  estimation, the role of shipbrokers and the fixture procedure. 
 
IT 376  International Commodity Trade               3  (3-0-6) 

Prerequisites : Have earned credit of IT 211 up to C 
Modern trade theories and practices relevance in the development of major bulk 

commodity trading patterns in oil and gas, grain, ore and other commodity markets. World 
market structure of the key commodity markets (i.e. demand, supply, price mechanisms, key 
buyers and sellers or key market players in the industry. Other fundamental factors include 
economic growth and policy affecting trade in world commodity markets. Use the basic 
financial tools such as derivatives for commodity trading. 
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IT 395   Special Topics in International Transport 3     3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IT 396   Special Topics in International Transport 4          1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IT 461  International Transportation Management           3  (3-0-6) 
 Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and Fourth-year student status 
 Management concepts and operation practiced in the ship liner company such as the 
route planning (traffic study and scheduling), ship planning (new and second-hand tonnage), 
ship management (crew, technical, insurance), container management (planning, control and 
operation) and the corporate marketing strategies. Role of ship agents and their practices. 
 
IT 462   Seminar in International Transport Management                                3  (3-0-6) 
      Prerequisites :  International Business, Logistics and Transport major Fourth-year student 
status  
  Methods to identify management problems, judgment and strategies of transport 
service providers and a potential analysis of national and regional transport system. 
 
IT 463   Port and Logistics Management           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IT 211  
  Port management at the government level, National Port Policy, operational level, port 
and logistics planning and design, port and warehouse operations container transport system, 
technological effect on port and warehouse, financial management, pricing of port and 
warehouse services, labor relation management. 
 
IT 464  Research Project                3  (3-0-6) 

Prerequisites : Have earned credit of IB 312  
Conduct the research and learn core research skills including data collection, research 

tools, data analysis, discussion, writing the research results and presentation.  
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IT 471   International Transportation Environment Analysis                     3  (3-0-6) 
       Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and EC 211 (Macro Economics) or IT 372  
 Economic theories to analyze international transport business environment and the 
impacts on the international transport industry and on institutes and rules concerning transport 
market, boat clubs, rules and regulations of each country.  
 
IT 472   Analysis of Air Transport           3  (3-0-6) 
      Prerequisites : Have earned credits of IT 374  
  Air transport business environments and policy the rules and regulations, related 
conventions, traffic rights, government roles in air transport business, deregulation of air 
transport service using. comparative studies with Thailand. Study of the management and 
administration of airlines the cost structure, air freight pricing, yield management, routing & 
scheduling, alliance strategy.  
 
IT 473  Current Issues in International Business Logistics and Transportation    3 (3-0-6) 
      Important issues in business that need wide discussion, issues on international business, 
logistics and transportation 
 
IT 495   Special Topics in International Transport 5     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

   
IT 496   Special Topics in International Transport 6          1.5 (1.5-0-3) 

Prerequisite : Have earned credits of IT 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in International Transport that benefit students’ thinking and future careers.   

 
IT 499   Independent Study in International  Transport             3 (0-0-9) 
      Prerequisites : Have earned credits of IT 312  
  An individual in-depth study of either transport under closed supervision of the 
instructor. 
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Major : Real Estate Business 
RB 211   Introduction to Real Estate Business                3 (3-0-6) 
 Basic principles, project analysis, brokerage, management, valuation, tax, law, 
investment and finance. Related to the real estate industry as well as subdivision development, 
surveying land, legal documents and environments. 
 
RB 212  Introduction to Real Estate Valuation                3 (3-0-6) 

  Principles on real estate valuation process and methodologies that are suitable for all 
valuation purposes such as market value for market transaction purposes and for financial loan 
collateral, forced sales, compulsory acquisition or other special purposes. Title deed, 
construction, law and regulations or any other related factors analysis to real estate value are 
also included in the subject. 
 
RB 295   Special Topics in Real Estate Business 1     3 (3-0-6) 

  Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
RB 296   Special Topics in Real Estate Business 2           1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
RB 311   Building Construction Technology in Real Estate Business            3 (3-0-6) 
 Technologies, construction methods, blue print reading, construction materials, 
project structures and construction cost estimation as well as building facilities specially water 
pipe system, electricity system, waste system, elevator system, air conditioner system, Fire 
alarm system, computer controlling system and all communication system. 
 
RB 312   Real Estate Development Regulation                3 (3-0-6) 

   Law & regulation as well as permit procedures in real estate business operations, 
Analyze law & regulation relevant to the real estate development. Emphasis will be on 
construction control regulation, prohibit areas and types of buildings and town planning law. 
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RB 313   Real Estate Finance , Investment and Business Strategy            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent 
 Goal, Mission, process and strategies in developing a real estate business project, for 
instance land, residential, office building, shopping center and hotels etc. All aspects of the 
business component i.e project positioning, risk management, product differentiation and other 
strategies must be consistent with the financial analysis and company/organization status. 

 
RB 315  Economics Analysis for Urban and Real Estate Development             3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Have taken EC 211 and EC 212 or EC 212 and  EC 214 

 Mechanism of land and real estate markets, which are different from other goods and 
services. Further, urban economics issues related with cities, urban development and real 
estate development shall be explored, including factors that may affect uses of land and 
consumer behavior. 
 
RB 332  Business Valuation                  3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent  and have taken real estate 
subjects no less than 1 subject 
            Theories and process in business valuation.  Using existing financial information and 
applying to the process of valuing business and stocks. Analyzing different aspects of finance 
and how to conduct reports. Valuing good will and other business rights. 
 
RB 342  Real Estate Accounting                              3 (3-0-6) 

 Prerequisite : Have earned credits of AC 201 or equivalent and RB 312 
 How to analyze accounting and taxation problems in real estate investment and 

decision making process. Revise law and regulation on accounting and taxation principles for 
real estate businesses. Analyze data, plan and control any real estate accounting and taxation 
aspects.  

 
RB 395   Special Topics in Real Estate Business 3     3 (3-0-6) 

 Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
 Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   
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RB 396   Special Topics in Real Estate Business 4          1.5 (1.5-0-3) 

  Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
  Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
RB 411  Real Estate Marketing and Brokerage Management              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or equivalent and fourth - year student status 

Theories and principles on real estate marketing and brokerage management by 
analyzing each marketing procedures from planning, implementing, controlling and evaluating. 
Study marketing strategies in order to make feasible of real estate projects.  

 
RB 412   Research Methodology for Real Estate Business              3 (3-0-6) 
 Principles, format and process in conducting a research in order to apply in real 
estate business. This consist of how  to conduct assumptions, data collection, analyzing and 
how to conclude in various formats. 
 
RB 413   Real Estate Seminar                 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have taken real estate subjects no less than 2 subjects 
 Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of real estate 
business perspective as well as ethical problems , economic  and social circumstances in order 
to achieve an in-depth understand of  those problems and impacts on the society. 
 
RB 414  Property Management                 3 (3-0-6) 
  Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent 
            Strategies and the how-to in managing real estate businesses such as office buildings, 
condominiums, apartments and other residential buildings as well as industrial compounds. 
Analyze aspects concerning the landlord, managers and lessees. Analyze leasing types, 
negotiation skills and the conduct of reports in order to achieve highest and best use of the 
property. 
 
RB 415 Real Estate Business Feasibility Studies                   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent  and have taken real estate 
subjects no less than 1 subject  
 The fusibilities of real estate businesses and their process as well as the their impacts. 
Influential factors in the demand and supply forecast, income and expense forecast, rate of 
return and their evaluation analysis are also included. 
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RB 422  Real Estate Project Management               3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
            Strategies and planning procedures on pre-construction phase, during construction 
phase and complete construction phase as well as managing projects and negotiation skills. 
 
RB 423  International Aspects of Real Estate                3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Third - year student status or approved by  the instructor 
  Real estate business interaction among nations on the following basis investment, 
regulations, risk, assurance and global changes. International excursion is a possibility. 
 
RB 431  Seminar in Valuation                  3 (3-0-6) 
           Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of valuation 
perspective as well as ethical problems, economic  and social circumstances in order to 
achieve an in-depth understand of  those problems and impacts on the society. 
 
RB 441  Seminar in Real Estate Business Law                3 (3-0-6) 
            Law and regulations related to real estate business. Discuss problems, laws and 
regulations in real estate business by using case studies. 
 
RB 442  Property Innovation and Technology       3 (3-0-6) 
  To use innovation and technology for decision making process for real estate business 
in terms of planning, analysis, development, investment and construction as well as controlling 
and evaluating. Understanding of change in property technology (PROPTECH) is also included. 
 
RB 495  Special Topics in Real Estate Business 5     3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of RB 211 
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   

 
RB 496 Special Topics in Real Estate Business 6                                                    1.5 (1.5-0-3) 

Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent  

developments  in Real Estate Business that benefit students’ thinking and future careers.   
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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 
Concepts of product costing and tools for planning and decision-making.  Topics 

include basic product costing and cost allocations, budgeting, flexible budgeting and sales 
variance analysis, responsibility accounting, cost-volume-profit analysis, differential cost analysis 
and pricing decision. 
 
AC 291 Essentials of Accounting                        3 (3-0-6) 
           (For non - Thammasat Business School students.) 
           This course covers the basic accounting principles, accounting cycle, types and benefits 
of financial and managerial accounting. The course emphasizes on accounting information 
interpretation and uses of accounting information for business decision making  
           (This course is not permitted for students of Thammasat Business School and any 
students who intend to minor in Accounting or Finance.) 
 
AC 311 Intermediate Accounting  1                3 (3-0-6) 

Prerequisite :Have earned credits of AC 201 
Conceptual framework for financial reporting; Principles and accounting treatments for 

assets, short-term liabilities and provisions; classification, recognition, measurement, valuation, 
presentation and disclosure of assets and the above liabilities in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards. 
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AC 312 Intermediate Accounting 2                3 (3-0-3) 
Prerequisite: Have earned credits of AC 201 
Principles and accounting treatments for long-term liabilities; Classification, recognition, 

valuation, presentation and disclosure of long-term liabilities in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards; Principles and accounting treatments for leases; Recording and presenting 
the stockholder’s equity transactions in financial statements; Earnings per share; Financial 
statement presentation and disclosure; the preparation of statement of cash flows; Accounting 
policies, changes in accounting policies, and error corrections; Revenue recognition in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 
AC 313 Intermediate Cost and Management Accounting             3 (3-0-6) 

Prerequisite : Have earned credits of AC 202 
Concepts and procedures underlying the development of a cost accounting system.  

Product costing for complex manufacturing process; joint products and defects.   Overhead and 
service department cost allocations, standard cost accounting, mixed and yield variance 
analysis, sales mix variance analysis, cost of quality and capital budgeting,. 
 
AC 314  Accounting Information Systems                3 (3-0-6) 

 Prerequisite: AC201 and IS201 
 Concepts of accounting information systems, business models, business processes and 

transactions; computerization in processing, and reporting; typical business documents and 
reports and proper system documentation; the fundamental of systems security and controls. 
 
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; Corporate income tax; Withholding tax; 
Value-added tax, Specific business tax and Accounting for deferred income tax, ; Tax 
responsibilities; Professional ethics; Authority of tax officers in tax assessment and collection. 
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AC 316 Auditing                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 

General concepts about auditing, auditing standards, major components of assurance 
services and audit profession, Code of Ethics for auditors, audit quality control, audit planning, 
errors and fraud, assessment of audit risks and related audit strategies, materiality, tests of 
financial reporting controls, audit sampling, tests of control and substantive tests of major 
cycles and accounts, critical applications of a questioning mindset and evaluations of 
reasonable alternatives to reach well-reasoned conclusions and to form an opinion in the 
auditor’s report. 
 
AC 317  Enterprise Risk Management and Internal Control             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 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility             3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of AC 202 
Sustainable development concepts, corporate environmental and social responsibility; 

negative impacts of business activities on the environment and natural resources; 
environmental management process; identification, collection, and analysis of environment-
related costs and earnings information; environmental reporting, and sustainability reporting. 
 
AC 341 Forensic Accounting                 3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of AC316 
Concepts and Methodology of Forensic Accounting.    Fraud definition and schemes.  

Psychology of Fraud.  The detection and prevention of financial fraud and white-collar crime 
activities.   Money Laundering.  Cyber Crime.  Evidence Collection. Interviewing witnesses and 
potential suspects.   Writing investigative report. 
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AC 351 Emerging Technology in Accounting Professional                                3 (3-0-6) 
           (accounting major elective)     

Prerequisite: Have earned credits of AC201 and IS201 
Emerging and current information technology in accounting, software packages 

supporting accounting tasks, data analytic tools and techniques specific to accounting 
applications. 
 
AC 391  Special Topics in Accounting 1                          3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
            Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in 

accounting professionals,  trends in a specific accounting-related area for students’ benefit  in 

developing paradigm  and future career success.   

 

AC 392  Special Topics in Accounting 2                      3 (3-0-6) 
            Prerequisite : Accounting major and third-year student status 
Contemporary  philosophy , concepts, principles and new developments  in accounting 

professionals,  trends in a specific accounting-related area for students’ benefit  in developing 

paradigm  and future career success.  

 

AC 411  Advanced Accounting I                 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: Have earned credits of AC311 and AC312 

Accounting for Business Combinations; Accounting for investments in associates, joint venture, 
and subsidiaries; Accounting for joint arrangement; Preparation of consolidated financial 
statements; Accounting for foreign currency transactions and hedging of foreign currency 
transactions; Translation of foreign currency financial statements; Disclosure of related party 
transactions; and operating segments. 
 
AC 412 Advanced Accounting 2                 3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of AC 311 and AC 312 
Recognition and measurement of revenue in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards; Implementation guidance for revenue recognition; Principles and accounting 
treatments for employee benefits; Principles for fair value accounting in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards; Accounting treatments for financial instruments; Classification, 
presentation of financial assets; Impairment of financial assets; Distinguishing financial liabilities 
from equity instruments; Accounting treatments for derivatives; and Hedge Accounting. 
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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 including 

interim reporting; 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 on new knowledge or interesting issues, which may vary according to 
the current environment.  Enhancing 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 and corporate governance. 
 
AC 423  Accounting for Specific Business               3 (3-0-6) 

 This course will cover an in-depth examination of accounting treatment for Insurance, 
Petroleum, Hotel, Bank, SMES, and other specific industries. 

 
AC424  Fair Value Accounting                 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312 
 Fair value hierarchy; Measurement of fair value; Fair value accounting implicated in the 
global financial crisis; Accounting for financial instruments (including derivatives); Fair value 
option; Fair value of own debts; Hedge accounting; Impairment of financial assets; Accounting 
for share-based payments 
 
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. 
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AC 432 Advanced Management Accounting               3 (3-0-6) 
Prerequisite: Have earned credits of AC 313 

 Strategic cost management, strategic management accounting, strategic cost analysis, 
and best practice and show cases in cost management. 
 
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,and 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 ethics, 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 314 and  AC 316  
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 
 
AC451  Seminar in Accounting Information Systems              3 (3-0-6) 

Prerequisite: Have earned credits of AC201 andIS201 
Current and emerging issues in accounting information systems, reports, internal controls, 
technological aspects, case studies and academic research in accounting information systems 
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AC 452 Accounting Integration for ERP                3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of AC 314 
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. 
 
AC461  Seminar in Taxation                 3 (3-0-6) 
           Prerequisite :Have earned credits of AC 315 

Current issues in tax policy; analysis of tax issues   Analysis of tax rulings from Court’s 
orders, Board of Taxation, Royal Decree Committee Office, Revenue Department, and related 
parts of BOI Act and International taxation, as well as the new enforcements from the Revenue 
Codes. 
 
AC462 Tax Planning                  3 (3-0-6) 
           Prerequisite :Have earned credits of AC 315  
Roles and importance of tax planning for business; effects of tax on business; applications of 
tax knowledge in determining a tax policy in order to achieve efficiency of tax payment under 
the Code of Revenue. 
 
AC 463  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 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. 
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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. 
 
Business Courses 
BA 291  Introduction to Business       3 (3-0-6) 
 The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of 
business, namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, 
and management information system, placed within organizational, forms of businesses, 
environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts will be discovered 
through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 
BA 321   Consulting Practices using Case Study                   3 (3-0-6) 

  Prerequisite :  Thammasat Business School and third – year student  status 
             An application of business concept.  Business Model and Revenue Model. Consulting 
framework development. Case cracking.  Competitive advantage analysis.  Situational analysis 
and Competitive landscape.  Business problems identification.  Future challenges of the 
business. Integration of multidisciplinary business area including Finance, Marketing, Accounting, 
Organization Management, Human Resource Management, etc.  Formulation of 
recommendation.  Financial Model. Business professional skills including presentation, time 
management, teamwork, leadership, etc. 
 
BA 331  Business Opportunities in Japan      3 (2-2-5) 

 Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 
business opportunities in Japan. Company visits in Japan are incorporated in the course. 
 
BA 332  Business Opportunities in China       3 (2-2-5) 

 Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 
business opportunities in China. Company visits in China are incorporated in the course. 
 
BA 333  Business Opportunities in Singapore      3 (2-2-5) 

 Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 
business opportunities in Singapore. Company visits in Singapore are incorporated in the course. 
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BA 334  Business Opportunities in CLMV      3 (2-2-5) 
 Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 

business opportunities in CLMV region (i.e., Cambodia Laos Myanmar Vietnam). Company visits 
in CLMV region are incorporated in the course. 
 
BA 335  Business Opportunities in Thailand      3 (2-2-5) 

(Only exchange students are permitted.)  
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 

business opportunities in Thailand. Company visits in Thailand are incorporated in the course. 
 
BA 336  Business Opportunities in Selected Country I      3 (2-2-5) 

Study social and business cultures, business customs, common business situations, and 
business opportunities in in Selected Country I. Company visits in in Selected Country I are 
incorporated in the course. 
 
BA 337  Business Opportunities in Selected Country II      3 (2-2-5) 

 Study social and business cultures, business customs and common business situations, 
and business opportunities in in Selected Country II. Company visits in in Selected Country II are 
incorporated in the course. 
 
BA 338   Luxury Brand Management       3 (2-2-5) 

 Study the basic elements of effective marketing of luxury goods and services, the 
characteristics of different segments of the luxury market, tools and skills necessary to develop 
marketing strategies for luxury goods and services.  
 
Language InstituteThammasat University 
EL 221   Communicative Business English 1                3  (3-0-6) 

  Prerequisite:  Have earned credits  EL 172 or TU 105  
  This course aims to develop students’ business related communication skills in order 

to prepare them to use English in international business context. This course focuses on 
improving students’ fluency and accuracy in four skills; listening, speaking, reading and writing. 
Business related vocabulary is incorporated in the practice of the four skills. Students are 
required to work individually and in groups. This course also requires the students to critically 
apply current knowledge and theory in business as well as information from trustworthy 
sources of media in completing both individual and group assignments. 
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EL 321  Communicative Business English 2                3  (3-0-6) 
           Prerequisite:   EL 221 
  This course aims to develop students’ advanced business related communication skill s 
in order to prepare them to use English in participating and leading international business. This 
course focuses on enhancing students’ fluency and accuracy in four skills; listening, speaking, 
reading and writing. The course also raises the students’ confidence in English communication 
in international business context. Advanced business related vocabulary is incorporated in the 
practice of the four skills. Students are required to work individually and in groups. This course 
also requires the students to critically apply current knowledge and theory in business as well 
as information from trustworthy sources of media in completing both individual and group 
assignments. 
 
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.  
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Faculty of Laws 
LA348  Maritime Law         3 (3-0-6) 
           Prerequisite: Have taken LA 231 Specific Contracts 2 or LA 209 Civil and Commercial 
Law or BA 201 Law Related to Business Operation 
           This course is dedicated to exploring principles in maritime law e.g. the law on sea 
liners, the law related to mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and 
limitation of liability of shipowners, charterparties, carriage of goods by sea, liability for vessel 
collision, sea salvage, general average and marine insurance. 


