
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
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ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  25560051103732  

ภาษาไทย :  หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงิน 
  ภาษาอังกฤษ :  Integrated Program of Master of Science in Accounting and    
      Financial Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีและการบริหารการเงิน)  
   ชื่อย่อ วท.ม. (การบัญชีและการบริหารการเงิน) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Master of Science (Accounting and Financial Management)  
   ชื่อย่อ M.S. (Accounting and Financial Management) 
 
3. วิชาเอก (ไม่มี) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 1.5 ปี  
 5.2 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย 
 



6. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
              ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด 
หลักสูตรอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน  8  ภาคการศึกษา  

 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก2  (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  
  1) วิชาบังคับ 15     หน่วยกิต 
           2) วชิาเลือก  9      หนว่ยกิต   
   3) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
  แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
    1) วิชาบังคับ         15 หน่วยกติ 
    2) วิชาเลือก  15      หน่วยกิต    
                3) การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

 
  รายวิชา 
            1) วิชาบังคับ  

    นักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน 5 วิชา รวม  15 หน่วยกิต  
 

รหัสวชิา     ชื่อวิชา                     จ านวนหน่วยกิต  
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

บง.611  ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวิเคราะห์ทางการเงิน    3 (3-0-9) 
AF 611  Accounting Information for Financial Analysis 
บง.612  นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน      3 (3-0-9) 
AF 612  Financial Policy and Strategy 
บง.613  การวิเคราะห์การลงทุน       3 (3-0-9) 
AF 613  Investment Analysis 
บง.614 อนุพันธ์ทางการเงิน       3 (3-0-9) 
AF 614  Financial Derivatives 
บง.615  การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ      3 (3-0-9) 
AF 615  Corporate Tax Planning 
 
 2) วิชาเลือก  

     2.1 นักศึกษา แผน ก จะต้องเลือกศึกษารายวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ดังต่อไปนี้ 



       2.2 นักศึกษา แผน ข จะต้องเลือกศึกษารายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                      จ านวนหน่วยกิต  
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

บง.711   มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ         3 (3-0-9) 
AF 711  Contemporary Issues in International Financial Reporting Standards  
บง.712   ระบบควบคมุการบริหาร       3 (3-0-9) 
AF 712  Advanced Management Control Systems    
บง.713  การบริหารความสัมพันธ์องค์กร      3 (3-0-9) 
AF 713  Enterprise Relationship Management 
บง.714  การบริหารทรัพยากรองค์กร      3 (3-0-9) 
AF 714  Enterprise Resource Management 
บง.721  การเงินระหว่างประเทศ       3 (3-0-9) 
AF 721  International Finance 
บง.722  การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน      3 (3-0-9) 
AF 722  Financial Risk Management  
บต.741  การด าเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น                    3 (2-2-5) 
MM741  Doing Business in Japan 
บต.742  การด าเนินธุรกิจในประเทศจีน      3 (2-2-5) 
MM742  Doing Business in China 
บต.743  การด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์     3 (2-2-5) 
MM743  Doing Business in Singapore 
บต.744  การด าเนินธุรกิจในภูมิภาค CLMV      3 (2-2-5) 
MM744  Doing Business in CLMV 
บต.745  การด าเนินธุรกิจในประเทศไทย      3 (2-2-5) 
            (ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเท่านั้น)     
MM745  Doing Business in Thailand  
            (Only exchange students are permitted.)  
บต.746  การด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีก าหนด 1      3 (2-2-5) 
MM746  Doing Business in Selected Country I  
บต.747  การด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีก าหนด 2      3 (2-2-5) 
MM747  Doing Business in Selected Country II 
 



        หรือ เลือกศึกษาจากวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ านวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
 
 3) วิทยานิพนธ์  (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 )  
บง.800  วิทยานิพนธ์              12 หน่วยกิต 
AF 800  Thesis  
 
 4) วิชาการค้นคว้าอิสระ  (ส าหรับนักศึกษา แผน ข) 
บง.719  การค้นคว้าอิสระ : โครงการด้านการบัญชีการเงิน           6 หน่วยกิต 
AF 719  Independent Study : Project in Accounting and Finance  
 
แผนการศึกษา   

ปีการศึกษาที่ 1 
แผน ก  แผน ข 

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
บง.611   ข้อมูลทางการบญัชีเพื่อการ   
             วิเคราะห์ทางการเงิน 

 3 หน่วยกิต บง.611  ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ    
           วิเคราะห์ทางการเงิน 

   3 หน่วยกิต 

บง.612   นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน 
บง.613   การวิเคราะหก์ารลงทุน  

3 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

บง.612  นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน  
บง.613  การวิเคราะห์การลงทุน                                     

   3 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 

บง.614  อนุพันธ์ทางการเงิน          3 หน่วยกิต บง.614  อนุพันธ์ทางการเงิน     3 หน่วยกิต 
 

รวม 12 หน่วยกิต รวม  12 หน่วยกิต 
 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก  แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
บง.615  การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ 3 หน่วยกิต บง.615  การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  
บง.800  วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต บง.719  การค้นคว้าอิสระ : โครงการด้าน 

            การบัญชีการเงิน     
6 หน่วยกิต 

  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาบังคับ 
บง.611    ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน      3 (3-0-9) 
AF 611    Accounting Information for Financial Analysis  
    ระบบ และข้อมูลทางการบัญชี ตลอดจนงบการเงิน เพ่ือการใช้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ การ
วางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน เพ่ือ
การประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจขนาดต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างที่
ส าคัญๆ จากกิจการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   
    This course studies accounting information and systems and finance for the 
purposes of using information for analysis, planning, decision making and financial control, 
especially financial data analysis for evaluating weaknesses and strengths of different size 
firms in a variety of industries.  The course also looks at important case studies from firms 
both nationally and internationally. 
 
บง.612     นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน      3 (3-0-9) 
AF 612     Financial Policy and Strategy  
 ทฤษฎี และแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินเพ่ือการก าหนด และด าเนินนโยบายทาง
การเงิน โดยครอบคลุมทั้งทางด้านการลงทุน และการจัดหาเงินทุนที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและเหมาะสมกับกิจการในสถานการณ์ต่างๆ  
     This course examines the theories and means of applying financial theories in 
order to determine and carry out financial policy, including investment and raising capital to 
reflect external conditions and to suit firms in different situations. 
 
บง.613 การวิเคราะห์การลงทุน       3 (3-0-9) 
AF 613     Investment Analysis 
   ทฤษฎี  หลักการ และวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดเงิน เพ่ือการตัดสินใจลงทุน ให้
มีความเหมาะสมกับสถานะ และแผนในอนาคตของกิจการ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ  การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึงการท าความเข้าใจกับแนวโน้ม และพัฒนาการใหม่ๆของตราสาร และตลาดการเงิน 
 
 
 



 This course studies the theories, principles and methods used in investment 
analysis of the financial markets for the purpose of investment decisions suitable for the 
current climate and also for the future planning of firms.  The focus will be on analysis of 
factors affecting investment returns in different types of equity and bonds, risk evaluation 
and rate of returns, as well as understanding new trends and developments of equity, 
bonds and the financial markets. 
 
บง.614 อนุพันธ์ทางการเงิน        3 (3-0-9) 
AF 614   Financial Derivatives 
   ประเภท  ลักษณะ รวมถึงทฤษฎี  เทคนิคการวิเคราะห์และมาตราฐานการรายงานทางการเงิน  
ตลอดจนกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนตราสาร
ใหม่ๆ ประเภทต่างๆที่ธุรกิจสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการลงทุน การบริหารการเงิน และการจัดการ
ความเสี่ยง 
     In this course students will learn about the different types, characteristics, 
theories, analytical methods, financial reporting standards, laws and regulations related to 
futures/forward exchange, derivative warrants and new types of equity and bonds that 
businesses can use for the benefit of investment, financial management and risk 
management. 

 
บง.615   การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ                          3 (3-0-9) 
AF 615   Corporate Tax Planning  
 บทบาทและความส าคัญของการวางแผนภาษีอากร ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรอ่ืนๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของ
ภาษีอากรต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนภาษีอากรโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 This course examines the impact and importance of planning of different types of 
tax, i. e.  income tax for both individuals and legal entities, value added tax, specific 
corporation tax and other taxes and duties, as well as analysis of problems and effects of 
taxes on corporate operations in order to determine policy and tax plans legally.   
 
 
 
 
 



วิชาเลือก 
บง.711 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                         3 (3-0-9) 
AF 711   Contemporary Issues in International Financial Reporting Standards  
              รูปแบบของการอภิปรายในเชิงลึกที่ว่าด้วยประเด็นที่น่าสนใจหรือข้อถกเถียงตลอดจนปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการบัญชี หัวข้ออภิปรายหรือเนื้อหาจะมุ่งเน้นให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการบัญชีทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
 In this seminar students will discuss in depth interesting current issues, points or 
practical problems connected with accounting concepts and standards.   The discussion 
topic or content will be focused on building in depth understanding of both current and 
newly emerging accounting principles. 
 
บง.712     ระบบควบคุมการบริหาร       3 (3-0-9) 
AF 712     Advanced Management Control Systems 

    ระบบการควบคุมการบริหารเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  ผ่านการสร้างแรงจูงใจ การควบคุม
และการประเมินผล การจ าแนกประเภทของการควบคุม ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ โดยเน้นถึงการสร้าง
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อสนับสนุนมาตรการที่ก าหนด  
       In this course, students will learn advanced management control systems 
employed to drive organizational goals and achievements. To achieve so, students will learn 
how to create and use accounting information to support and drive different given 
organizational measurements.   This course also covers different methods of motivation, 
controls and different types of control methods and performance assessment.  
 
บง.713  การบริหารความสัมพันธ์องค์กร                    3 (3-0-9) 
AF 713    Enterprise Relationship Management  

กลยุทธ์การบริหารองค์กรเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย  นอกเหนือ 
จากปัจจัยทางการเงิน เป็นการบริหารความสัมพันธ์ของหลายหน้าที่งาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารโซ่อุปทาน การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  
          This couse studies strategies creating value for an organization. Other Factors  
and perspectives than financial ones will also be comprehended in order to understand a 
holistic system of an effective organization and how each sub-system interacts.  Such 
perspectives as a relationship between an organization and other stakeholders, supply chain 
management, product life cycle and customer relationship management 
 



บง.714 การบริหารทรัพยากรองค์กร                         3 (3-0-9) 
AF 714  Enterprise Resource Management 
     ท าความเข้าใจระบบงานในองค์กรในมุมมองแบบองค์รวม ศึกษาถึงแนวทางและขั้นตอนการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรองค์กร
โดยครอบคลุมถึงการจัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม  
      This  Subject provides holistic understanding of organizational system. This also 
includes  concept frameworks  and development models of designing working system for a 
highly effective organization . This course also covers effective sourcing of appropriate 
software beneficial to an  enterprise resource management. 
 
บง.721     การเงินระหว่างประเทศ                         3 (3-0-9) 
AF 721     International Finance  
      สภาวะแวดล้อมทางการเงินระหว่ างประเทศ รวมถึ งระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ดุลการช าระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ ตลอดจนตลาดเงินและตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตน์ โดย
ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และการตัดสินใจการลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อให้กิจการรู้จัก และสามารถน าทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ใน
การจัดการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 This course studies the conditions in which international finance operates, the 
international financial system, balance of payment and international parity conditions, as 
well as the money and capital markets in the globalization era.  The course covers factors 
affecting interest rates and exchange rates and international investment decision making so 
that companies may know and apply the different international finance theories and tools 
to manage their business effectively. 
 
บง.722   การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน      3 (3-0-9) 
AF 722     Financial Risk Management 
   ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ธรรมชาติของความเสี่ยง แนวคิดในการประเมินความเสี่ยง    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ เครื่องมือทางการเงินเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกันกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กร 
  Types of financial risks and their nature; risk evaluation approaches; analysis of 
many types of financial risks in business; the use of financial instruments to manage risks in 
accordance with organization risk policies.  
 



บต.741    การด าเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น      3 (2-2-5) 
MM741    Doing Business in Japan 
        ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของญี่ปุ่น รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในญี่ปุ่น 
     Study social and business cultures, market potential and attractive industries, how 
to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of marketing and supply chain industries in Japan. Company visits in Japan are 
incorporated in the course. 
 
บต.742    การด าเนินธุรกิจในประเทศจีน       3 (2-2-5) 
MM742    Doing Business in China 
        ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของจีน รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในจีน 
        Study social and business cultures, market potential and attractive industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of marketing and supply chain industries in China. Company visits in China are 
incorporated in the course. 
 
บต.743    การด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์      3 (2-2-5) 
MM743    Doing Business in Singapore 
        ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่ อุปทาน
ของสิงคโปร์ รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในสิงคโปร์ 
        Study social and business cultures, market potential and attractive industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of marketing and supply chain industries in Singapore. Company visits in 
Singapore are incorporated in the course. 
 
 
 
 



บต.744     การด าเนินธุรกิจในภูมิภาค CLMV       3 (2-2-5) 
MM744     Doing Business in CLMV 
        ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ 
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในภูมิภาค CLMV 
          Study social and business cultures, market potential and attractive industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of the marketing and supply chain industries in CLMV region (i.e., Cambodia 
Laos Myanmar Vietnam). Company visits in CLMV region are incorporated in the course. 
 
บต.745     การด าเนินธุรกิจในประเทศไทย      3 (2-2-5) 
               (ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเท่านั้น) 
MM745    Doing Business in Thailand 
              (Only exchange students are permitted.)  
    ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของไทย รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในไทย 
   Study social and business cultures, market potential and attractive  industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of marketing and supply chain industries in Thailand. Company visits in 
Thailand are incorporated in the course. 
 
บต.746     การด าเนินธุรกิจในประเทศที่ก าหนด 1       3 (2-2-5) 
MM746     Doing Business in Selected Country I  
         ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของประเทศท่ีก าหนด รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในประเทศที่ก าหนด 
           Study social and business cultures, market potential and attractive industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of the marketing and supply chain industries in selected country. Company 
visits in the selected country are incorporated in the course. 
 
 



บต.747     การด าเนินธุรกิจในประเทศที่ก าหนด 2       3 (2-2-5) 
MM747     Doing Business in Selected Country II  
       ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ โอกาสทางการตลาด อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม การ 
ปรับตัวกับธรรมเนียมทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปทางธุรกิจ และลักษณะของการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
ของประเทศท่ีก าหนด รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นน าในประเทศที่ก าหนด 
           Study social and business cultures, market potential and attractive industries, 
how to deal with business customs and common business situations, and the current 
characteristics of the marketing and supply chain industries in selected country. Company 
visits in the selected country are incorporated in the course. 
 
แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
บง.800 วิทยานิพนธ์                       12 หน่วยกิต 
AF 800    Thesis  
       การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาการบัญชีและ
การเงินและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการท าวิจัยและ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน 
 Creating research proposal and research process that generate new knowledge in 
finance.  Writing and presenting thesis for publication with strong ethics practice.      
 
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 
บง.719     การค้นคว้าอิสระ : โครงการด้านการบัญชีและการเงิน            6 หน่วยกิต 
AF 719 Independent Study : Project in accounting and finance 
    จัดท าโครงการทางด้านการบัญชีและการเงินในหัวข้อที่สนใจ และได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การ
ดูแล และให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการที่จัดท าต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การน าทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆด้านการเงินที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ หรือตอบ
ปัญหาที่ส าคัญๆ ทางการเงินที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ และสังคมในวงกว้าง   
    Students will undertake study and complete a project in a accounting and  
financial subject area of their own interest that is approved, supervised and under the 
guidance of an academic advisor.  The project must reflect a sound ability to apply different 
financial theories and knowledge in order to push the boundaries of knowledge or to answer 
important financial questions for the benefit of business and wider society.



มคอ.2 

 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก 2 
1) ได้ศึกษาและสอบผ่านลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต 
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4) ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง  
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ดังกล่าว 

6) น าส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

7) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
8) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

          แผน ข 
1) ได้ศึกษาและสอบผ่านลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต 
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ 
5) ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
6) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
7) นักศึกษาต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพ่ือพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
8) น าส่งการค้นคว้าอิสระ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 


