รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีศูนย์ ท่าพระจันทร์ และศู นย์รังสิต
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่ อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration
ชื่อย่ อ B.B.A.
3. วิชาเอก
1. วิชาเอกการเงิน
2. วิชาเอกการตลาด
3. วิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
4. วิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
5. วิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร
6. วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
7. วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรีศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย สําหรับหลักสู ตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับหลักสู ตรนานาชาติ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
- หลักสู ตรภาษาไทย รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
- หลักสู ตรภาษาอังกฤษรับนักศึกษาไทยหรือพนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
6.2 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมือ่ วันที่ 3 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555
6.3 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่
7/2555 เมือ่ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
6.4 ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมือ่ วันที่ เมือ่ วันที่ 24 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจยั และทํางานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่ วข้ องในด้ านดังต่ อไปนี้
1. ด้ านการเงิน
2. ด้ านการตลาด
3. ด้ านระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
4. ด้ านการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
5. ด้ านบริหารการปฏิบัตกิ าร
6. ด้ านบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
7. ด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
- หลักสู ตรภาษาไทย จัดการเรียนการสอนที่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
จังหวัดปทุมธานีและ
- หลักสู ตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนที่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่ า16สัปดาห์ (รวมสัปดาห์ สอบกลางภาค)และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า6 สัปดาห์ แต่ ให้
เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย วัน – เวลาราชการปกติ (ปี 2556-2557)
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ถ้ามี)
หลักสูตรภาษาไทย วัน – เวลาราชการปกติ (ปี 2558 เป็ นต้นไป)
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถ้ามี)
หลักสูตรนานาชาติ วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถ้ามี)
คุณสมบัตแิ ละการคัดเลือกเข้ าศึกษา
หลักสู ตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
1. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่และช่องทางการคัดเลือกกาหนดไว้
3. กรณี เป็ นนักศึกษาต่างชาติตอ้ งสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
1. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ กาหนดไว้

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 15
2) การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 10.10 และ 10.11
3) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2552
3.

หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
- จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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- ระยะเวลาศึกษาเป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่ใช้บงั คับแก่นกั ศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้เทียบโอนหน่วยกิต และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.2 ข้อกาหนดของหลักสูตร
3.2.1 การศึกษาวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชีจะต้องศึกษารายวิชาเอกตามเงื่อนไขที่คณะฯ กาหนดไว้ ดังนี้
1. วิชาเอกบังคับจะต้องสอบไล่ได้แต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า C
2. ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกเฉลี่ยรวมกันต้องไม่ต่ากว่า 2.00
ค่าระดับที่จะนามาใช้คานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาเอกบังคับสาหรับวิชาที่นกั ศึกษาต้องศึกษาซ้ าหรื อศึกษา
ทดแทนตามข้อ 1 และ/หรื อ ข้อ 2 จะใช้ค่าระดับที่ดีที่สุดเท่านั้น
3.2.2 การศึกษาวิชาโท หรือ วิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือกศึกษาสาขาวิชาเอกใดที่กาหนดให้ศึกษาวิชาโทหรื อวิชาเลือก นักศึกษาอาจเลือกศึกษารู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ่งได้ดงั นี้
1) วิชาโท
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่แต่ละสาขาวิชากาหนดเป็ นวิชาโทโดย
ต้องศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชาโทนั้น ๆ กาหนด ทั้งนี้หากข้อกาหนดหลักสูตรวิชาโทที่นกั ศึกษาเลือก
ศึกษากาหนดให้ศึกษาเกินกว่า 15 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาจนครบตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่หลักสูตรวิชาโทนั้น

กาหนด ในทางกลับกันหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยูน่ กั ศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่นกั ศึกษาเลือกไว้
หรื อหมวดวิชาเลือกตามที่สาขาวิชาซึ่งตนเองสังกัดกาหนดไว้ ให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้น
หากมีการกาหนดวิชาเดียวกันไว้ในทั้งหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทสามารถนามานับซ้ าได้
แต่จะนับหน่วยกิตได้
เพียงครั้งเดียว นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาเอกหรื อวิชาโทนั้นทดแทนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
วิชาโทที่แนะนาให้นกั ศึกษาเลือกศึกษา มีดงั นี้
1. วิชาโทในคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ได้แก่ วิชาโทการบัญชี วิชาโทการเงิน วิชาโทการตลาด วิชาโทระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาโทการบริ หารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ วิชาโทบริ หารการปฏิบตั ิการ วิชาโท
บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง และวิชาโทธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไข
และข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ
2. วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของสถาบันภาษา นักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของหลักสูตรวิชา
โทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่กาหนดไว้
3. วิชาโทภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษที่กาหนดไว้
4. วิชาโทเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์ เฉพาะวิชาที่มีรหัสเริ่ มต้นด้วย ศ. ในระดับ 300
ขึ้นไป จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต วิชาแนะนาสาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาโท เช่น ศ.301
ศ.302 ศ.340 ศ.360 ศ.361 ศ.362 ศ.363 ศ.364 ศ.375 ศ.376 ศ.382 วิชาในหมวดเศรษฐศาสตร์การเมือง และ วิชา ศ.453 เป็ นต้น โดย
ที่นกั ศึกษาจะต้องผ่านวิชาบังคับก่อนตามเงื่อนไขการศึกษาวิชานั้นๆ
หรื อ
2) วิชาเลือก
กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาวิชาโท นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเลือกตามข้อกาหนดที่สาขาวิชาเอกที่นกั ศึกษาเลือก
ศึกษากาหนดไว้
ทั้งนี้ หากนักศึกษาเลือกศึ กษาตามทางเลือกวิชาโทแต่ยงั ศึกษาได้ไม่ครบตามเงื่อนไขวิชาโท นักศึกษาสามารถนาหน่วยกิ
ตของวิชาที่ได้ศึกษาแล้วนั้น มานับเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของวิชาเลือกได้
3.2.3 วิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
วิชาเลือกเสรีทแี่ นะนําให้ นักศึกษาเลือกศึกษา มีดงั นี้
1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เช่ น
พบ.321 การฝึ กงานเพื่อสังคม 1
3 (ฝึ กงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
พบ.322 การฝึ กงานเพื่อสังคม 2
3 (ฝึ กงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
พบ.421 การกากับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
หรื อ 2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง
วิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามาเลย์ ภาษา
เวียดนาม ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ด้วย
ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้

1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทกุ วิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในวิชาศึกษาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่
2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ ‚มธ.‛ ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์ กร
3.2.4 การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาต่ าง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเป็ นวิชาโทสามารถเลือกศึกษา
ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สามารถเลือกศึกษาวิชาโทต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของคณะฯ ได้
โดยจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่แต่ละวิชาโทกาหนดไว้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาโทบังคับแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า
C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมด ไม่ต่ากว่า 2.00
2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
นักศึกษานอกคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี เป็ นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
ไว้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาโทบังคับที่ไม่ใช่วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า C
และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม วิชาโททั้งหมดไม่ต่ากว่า 2.00
3.2.5 การรับอนุปริ ญญาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่ไม่สามารถ
ศึกษาได้ครบตามโครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริ ญญาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
คือ
1. ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต
2. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3. ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ
4. ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวม 30 หน่วยกิต
5. ได้ศึกษาวิชาแกนร่ วมบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
6. ได้ศึกษาวิชาเอกบังคับและ/หรื อเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
7. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

3.3

โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 135หน่ วยกิต โดยศึ กษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ าง
องค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี้

สาขาวิชาเอก
1. การเงิน
2. การตลาด
3. ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ
4. การบริหารองค์ การ
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์
5. บริหารการปฏิบัตกิ าร

วิชาเฉพาะ (หน่ วยกิต)
วิชาเอก
วิชาแกน
วิชา
วิชา
ร่ วมบังคับ
เอกบังคับ เอกเลือก
45
18
18
45
33
6
45
27
15

หน่ วยกิต
รวม

วิชาศึกษา
ทัว่ ไป
(หน่ วยกิต)

135
135
135

30
30
30

135

30

45

30

9

15

6

135

30

45

30

6

18

6

วิชาโท
หรือ
วิชาเลือก
18
15
12*

วิชา
เลือกเสรี
(หน่ วยกิต)
6
6
6

6. บริหารธุรกิจระหว่ าง
135
30
45
12
27
15
6
ประเทศ โลจิสติกส์ และการ
ขนส่ ง
7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
135
30
45
24
9
21
6
* หมวดวิชาเลือก จํานวน 12 หน่ วยกิ ต และหากนักศึ กษา ศึ กษาวิชาเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศตามโครงสร้ าง
หลักสู ตรวิชาโทใดวิชาหนึ่งจนครบตามโครงสร้ างวิชาโท นักศึกษาจะได้ วชิ าโทในหลักสู ตรนั้นๆ
3.4 รหัสวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตําแหน่ ง และตัวเลข 3 ตําแหน่ ง ดัง
รายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนําหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความหมายดังนี้
พบ./BA เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
บช./AC เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ภาควิชาการบัญชี
กง./FN เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ภาควิชาการเงิน
กต./MK เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ภาควิชาการตลาด
รส./IS เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ทม./HR เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
สาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
กผ./ER เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
สาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มผู้ประกอบการและการบริหาร

บป./OM เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ธร./IB เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย
ลจ./LO

เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย

ขร./IT

เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย

ธอ./RB

เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดย

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัตกิ าร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
กลุ่มธุรกิจระหว่ างประเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ งกลุ่มโลจิ
สติกส์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ งกลุ่มกลุ่มการ
ขนส่ ง
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทัพย์

2. ตัวเลข 3 ตําแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง
การเรียงลําดับวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนร่ วมบังคับ
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ชั้นปี ทีค่ วรศึกษา
3.5

รายวิชาในหลักสู ตร

1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1: เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ าํ หนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 (สําหรับผู้ทมี่ พี นื้ ความรู้ ไม่ ถึง สษ.171)
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
ส่ วนที่ 2: นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี้
อ.221
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
อ.241
การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening – Speaking 1
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
2) วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
2.1) วิชาแกนร่ วมบังคับ
45
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ในหมวดวิชาแกนร่ วมบังคับทีค่ ณะฯ กําหนด ดังนี้
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 203 Business Quantitative Analysis
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 204 Business Statistics
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
บช.201 การบัญชีช้ันต้ น
3 (3-0-6)
AC 201 FundamentalAccounting
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ1
3 (3-0-6)
1 สาหรับนักศึกษาที่ยา้ ยหลักสูตรจากบัญชีบณ
ั ฑิตเป็ นบริ หารธุรกิจบัณฑิต และเคยศึกษาวิชา บช.313 การบัญชีตน้ ทุน (AC 313
Cost Accounting) และ บช.314 การบริ หารต้นทุน (AC 314 Cost Management) มาแล้ว ไม่ตอ้ งศึกษาวิชา บช.202 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ

AC 202
กง.201
FN 201
กต.201
MK 201
ทม.201
HR 201
บป.201
OM 201
รส.201
IS 201
ศ.213
EC 213
ศ.214
EC 214
สษ.221
EL 221
สษ.321
EL 321

Management Accounting
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบริหาร
Principles of Management
หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
Principles of Operations Management
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Management Information Systems
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
Introductory Microeconomics
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
Introductory Macroeconomics
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
Communicative Business English 1
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
Communicative Business English 2

2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่ วยกิต

1) วิชาเอกการเงิน
1.1) วิชาเอกบังคับ
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนด ดังนี้
กง.211 ตลาดการเงิน
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
FN 312 Investments
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
FN 313 International Financial Management
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
FN 413 Strategic Financial Management
กง.415 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
FN 415 Financial Risk Analysis and Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1.2) วิชาเอกเลือก
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาเอกเลือกต่ าง ๆ ตามทีส่ าขาวิชาการเงินกําหนดรวม 18 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาจาก
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว หรือ เลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวิชาตั้งแต่ 2 กลุ่มวิชาขึน้ ไปก็ได้ ดังนี้
กลุ่มบริหารการเงิน
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
FN 281 Personal Finance
กง.282 การบริหารความมัง่ คัง่
3 (3-0-6)
FN 282 Wealth Management
กง.323 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
กง.331 หลักการบริหารสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
FN 331 Financial Institutions Management
กง.391 การวิจยั และโครงการฝึ กงาน
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 391 Research and Internship Project
กง.399 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ทิ างด้ านการเงิน1 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 399 Practical Capability Development in Finance
กง.421 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis
กง.425 การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 425 Financial Viability Study
กง.428 การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
FN 428 Investment Banking
กง.461 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศขั้นสู ง
3 (3-0-6)
FN 461 Advanced International Financial Management
กง.471 แบบจําลองสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 471 Statistical Models for Financial Research
กง.491 สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 491 Seminar in Finance
กง.494 วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
FN 494 Financial Engineering
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
FN 499 Independent Study in Finance
กลุ่มการลงทุน
กง.351 การวิเคราะห์ ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
กง.391 การวิจยั และโครงการฝึ กงาน
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

FN 391
กง.399
FN 399
กง.451
FN 451
กง.452
FN 452
กง.471
FN 471
กง.491
FN 491
กง.494
FN 494
กง.499
FN 499
กง.241
FN 241
กง.281
FN 281
กง.341
FN 341
กง.342
FN 342
กง.344
FN 344
กง.391
FN 391
กง.399
FN 399
กง.452
FN 452
กง.471
FN 471
กง.491
FN 491
กง.499

Research and Internship Project
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ทิ างด้ านการเงิน1 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Practical Capability Development in Finance
การวิเคราะห์ ตราสารทุน
3 (3-0-6)
Equity Securities Analysis
การวิเคราะห์ อนุพนั ธ์ ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Derivatives Analysis
แบบจําลองสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Statistical Models for Financial Research
สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Finance
วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Engineering
การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
Independent Study in Finance
กลุ่มการประกันภัย
การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3 (3-0-6)
Risk Management and Insurance
การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Finance
การบริหารการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
Non-Life Insurance Management
การบริหารการประกันชีวติ และสุขภาพ
3 (3-0-6)
Life and Health Insurance Management
การประกันภัยและสภาพแวดล้ อม
3 (3-0-6)
Insurance Business and Legal Environment
การวิจยั และโครงการฝึ กงาน
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Research and Internship Project
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ทิ างด้ านการเงิน1 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Practical Capability Development in Finance
การวิเคราะห์ อนุพนั ธ์ ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Derivatives Analysis
แบบจําลองสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Statistical Models for Financial Research
สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Finance
การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)

FN 499

Independent Study in Finance

1.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
1.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกการเงินกําหนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดข้ างต้น
หรือ
1.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ต่อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต ดังนี้
กผ.211 ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 211 Entrepreneurial Philosophy
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
กผ.321 ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 321 Entrepreneurial Skills
กผ.322 การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
3 (3-0-6)
ER 322 Intrapreneurship
กผ.323 การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
3 (3-0-6)
ER 323 Social Entrepreneurship
กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
ER 324 Family Business Management
กผ.325 การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
3 (3-0-6)
ER 325 Managing the Growing Business
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
ER 326 Managing the Service Business
กผ.327 การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 327 Technology Management
กผ.328 การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 328 Managing the High Technology Business
กผ.411 การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 411 Managing Innovative Organizations

กผ.412
ER 412
กผ.421
ER 421
ขร.361
IT 361
ทม.315
HR 315
ธร.311
IB 311
ธร.321
IB 321
ธร.421
IB 421
ธอ.313
RB 313
ธอ.314
RB 314
ธอ.341
RB 341
บช.311
AC 311
บช.312
AC 312
บช.317
AC 317
บช.411
AC 411
บป.316
OM 316
บป.414
OM 414
บป.435
OM435
ศ.311
EC 311
ศ.312

การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารค่ าตอบแทน
Managing Compensation and Rewards
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
Global Environment of International Business
การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Operations
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารทรัพย์ สิน
Property Management
การบัญชีช้ันกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีช้ันกลาง 2
Intermediate Accounting 2
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
การบัญชีช้ันสู ง 1
Advanced Accounting 1
การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
Business Forecasting
การบริหารโครงการ
Project Management
การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Consulting
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
Microeconomics Theory
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)

EC 312
ศ.320
EC 320
ส.346
ST 346
ส.347
ST 347
ส.447
ST 447

Macroeconomics Theory
คณิตเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
Introductory Mathematical Economics
คณิตศาสตร์ การเงิน
Mathematics of Finance
คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 1
Mathematics of Life Insurance 1
คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 2
Mathematics of Life Insurance 2

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1.4) การศึกษาวิชาโทการเงิน
1.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการเงิน จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามที่ วิชาโทการเงินกําหนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้
และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการเงิน (รหัส กง.) อีกไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
1.4.2)สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
24
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการเงิน จะต้ องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้
โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 6 วิชา 18 หน่ วยกิต
กง.201
FN 201
กง.211
FN 211
กง.311
FN 311
กง.312
FN 312

การเงินธุรกิจ
Business Finance
ตลาดการเงิน
Financial Markets
การบริหารการเงิน
Financial Management
การลงทุน
Investments

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

บช.201
AC 201
บช.202
AC 202

การบัญชีช้ันต้ น
FundamentalAccounting
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
Management Accounting
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการเงิน (รหัส กง.) อีกไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

2) วิชาเอกการตลาด
2.1) วิชาเอกบังคับ
33 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนดดังนี้
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
MK312 Marketing Planning
กต.313 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
MK313 Creativity and Communication in Marketing Profession
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
MK314 Qualitative Research in Marketing
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
MK315 Quantitative Research in Marketing
กต.316
MK 316
กต.317
MK 317
กต.318
MK 318
กต.319
MK319
กต.411
MK 411
กต.412
MK 412

การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
Product and Brand Management
การบริหารราคา
Pricing Management
การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
Distribution Channel Management
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
Marketing Analysis and Decision-Making
กลยุทธ์ การตลาด
Marketing Strategy

2.2) วิชาเอกเลือก
6
หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
กต.321 การส่ งเสริมการขายและการตลาดด้ วยกิจกรรม
MK321 Sales Promotion and Event Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

กต.322
MK 322
กต.323
MK 323
กต.331
MK 331
กต.332
MK 332
กต.333
MK 333
กต.334
MK 334
กต.335
MK 335
กต.341
MK 341
กต.342
MK 342
กต.343
MK 343
กต.421
MK 421
กต.422
MK422
กต.423
MK 423
กต.499
MK 499

การบริหารการค้ าปลีก
Retail Management
การบริหารงานขาย
Sales Management
การตลาดธุรกิจ
Business – to – Business Marketing
การตลาดบริการ
Services Marketing
การตลาดระหว่ างประเทศ
International Marketing
การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
กลยุทธ์ การตลาดสุ ขภาพ
Health-Care Marketing Strategy
การตลาดหัวข้ อพิเศษ 1
Special Topics in Marketing 1
การตลาดหัวข้ อพิเศษ 2
Special Topics in Marketing 2
การตลาดหัวข้ อพิเศษ 3
Special Topics in Marketing 3
การตลาดหัวข้ อพิเศษ 4
Special Topics in Marketing 4
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การตลาดเพือ่ ความยัง่ ยืน
Sustainability Marketing
การศึกษาอิสระทางการตลาด
Independent Study in Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9 )

2.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
2.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกการตลาดกําหนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดข้ างต้ น
หรือ
2.3.2) วิชาเลือก

เลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ ไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนีจ้ ะต้อง
ไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้ แล้ วข้ างต้ น และไม่ จาํ กัดว่ าต้ องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
กลุ่มการตลาด
กต.321 การส่ งเสริมการขายและการตลาดด้ วยกิจกรรม
3 (3-0-6)
MK321 Sales Promotion and Event Marketing
กต.322 การบริหารการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
MK 322 Retail Management
กต.323 การบริหารงานขาย
3 (3-0-6)
MK 323 Sales Management
กต.331 การตลาดธุรกิจ
3 (3-0-6)
MK 331 Business – to – Business Marketing
กต.332 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
MK 332 Services Marketing
กต.333 การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
MK 333 International Marketing
กต.334 การตลาดการเกษตร
3 (3-0-6)
MK 334 Agricultural Marketing
กต.335 กลยุทธ์ การตลาดสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
MK 335 Health-Care Marketing Strategy
กต.341 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
MK 341 Special Topics in Marketing 1
กต.342 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 2
1.5 (1.5-0-3)
MK 342 Special Topics in Marketing 2
กต.343 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 3
1.5(1.5-0-3)
MK 343 Special Topics in Marketing 3
กต.421 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 4
3 (3-0-6)
MK 421 Special Topics in Marketing 4
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MK422 Entrepreneurial Marketing
กต.423 การตลาดเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
MK 423 Sustainability Marketing
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด
3 (0-0-9)
MK 499 Independent Study in Marketing
กลุ่มการเงิน
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)

FN 312
กง.313
FN 313
กง.323
FN 323
กง.421
FN 421
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.351
IS351
รส.352
IS352
รส.356
IS356
รส.415
IS415
รส.417
IS417
รส.418
IS418

Investments
การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
International Financial Management
การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
Financial Statement and Reporting Analysis
กลุ่มระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ระบบฐานข้ อมูล
Database Systems
การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis
การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์ กร
Applications of ERP in Organizations
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
Enterprise Information Systems Management
การออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Design
ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
Intelligent Information Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
Decision Support and Business Intelligence System

ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.313
HR 313
ทม.314
HR 314
ทม.315

กลุ่มการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์ การ
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
Performance Management System
การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Selection
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การบริหารค่ าตอบแทน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

HR 315
ทม.316
HR 316
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325
ทม.326
HR 326
กผ.313
ER 313
กผ.314
ER 314
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.28
ER 328
กผ.421
ER 421

Managing Compensation and Rewards
การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
การเป็ นผู้นํา
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
Managerial Communication
การเจรจาต่ อรองและการบริหารความขัดแย้ ง
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
การวัดประสิทธิผลงานด้ านทรัพยากรมนุษย์
Corporate Human Resource Performance Measurement
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
Development of Creativity and Creation of Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
New Product Development
ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
Intrapreneurship
การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

บป.311
OM 311
บป.313
OM 313
บป.321
OM 321
บป.411
OM411
บป.424
OM 424
บป.425
OM 425
บป.435
OM435
บป.444
OM444
บป.445
OM 445
บป.446
OM 446
บป.454
OM454
ขร.211
IT 211
ลจ.212
LO 212
ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442
ธร.311
IB 311

กลุ่มบริหารการปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
Data Analysis for Decision Making
การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
Process Analysis and Improvement
การบริหารสินค้ าคงคลัง
Inventory Management
การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิ าร
Operations Planning and Control
การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์ กร
Organizational Performance Measurement
การบริหารการปฏิบัตงิ านอย่ างยัง่ ยืน
Sustainable Operations Management
การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Consulting
การบริหารการปฏิบัตกิ ารทางการกีฬา
Sport Operations Management
การบริหารโรงแรม
Hotel Management
การบริหารการท่ องเทีย่ ว
Tourism Management
การบริหารการปฏิบัตกิ ารในกิจการบริการสุ ขภาพ
Healthcare Operations Management
กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
Introduction to International Transport
การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
International Logistics
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
Global Environment of International Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ธร.422
IB 422
ธอ.211
RB 211
ธอ.212
RB 212
ธอ.312
RB 312
ธอ.314
RB 314
ธอ.341
RB 341
บช.311
AC 311
บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.315
AC 315
บช.317
AC 317
บช.318
AC 318
บช.331
AC 331
บช.413
AC 413
บช.422
AC 422
บช.423
AC 423

การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
Comparative Business Systems
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Business
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Valuation
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development Regulation
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารทรัพย์ สิน
Property Management
กลุ่มการบัญชี
การบัญชีช้ันกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
การบริหารต้ นทุน
Cost Management
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การบัญชีเพือ่ ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
Accounting for Environmental and Social Responsibility
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
Financial Reporting and Statement Analysis
การบัญชีระหว่ างประเทศ
International Accounting
ปัญหาการภาษีอากร
Tax Problem

2.4) การศึกษาวิชาโทการตลาด
2.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

15

หน่ วยกิต

นักศึ กษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ที่ประสงค์ จะศึ กษาวิชาโทการตลาด จะต้ องศึ กษารายวิชาต่ างๆ ตามที่
กําหนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตํ่า
กว่ า 2.00
1. บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK312 Marketing Planning
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
2.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
21
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามที่
กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี้ โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชา
ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 4 วิชา 12 หน่ วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
กต.202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK312 Marketing Planning
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
3) วิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3.1) วิชาเอกบังคับ
27 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนดดังนี้
กลุ่มวิชาประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
9
รส.315 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
IS315 Information System Analysis
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
IS415 Information System Design
รส.451 ความมัน่ คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
IS451 Information System Security and Control
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
9
รส.314 ระบบฐานข้ อมูล
IS314 Database Systems

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)

รส.351
IS351
รส.352
IS352
รส.311
IS311
รส.411
IS411
รส.353
IS353

การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์ กร
Applications of ERP in Organizations
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
แนวคิดการสร้ างโปรแกรม
Programming Concepts
การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์ เน็ต
Internet Application Development
กลุ่มวิชาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ
เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
Computer Network Technology for Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3.2) วิชาเอกเลือก
15 หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการจํานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ เลือกเรียนอย่ างน้ อย 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
รส.316 การออกแบบส่ วนต่อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS316
User Interface Design
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS356
Enterprise Information Systems Management
รส.357 การพาณิชย์ เคลือ่ นที่
3 (3-0-6)
IS357
Mobile Commerce
รส.358 เทคโนโลยีสมัยใหม่ กบั การบริหารงานในองค์ กร
3 (3-0-6)
IS358
Emerging Technologies for Management
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
3 (3-0-6)
IS417
Intelligent Information Systems
รส.418 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS418
Decision Support and Business Intelligence System
รส.456 การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
IS456
Software Quality Assurance
รส.458 การบริหารโครงการด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS458
Project Management for Information Systems
รส.491 โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS491
Senior Project in Information Systems
รส.216
IS 216

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ เลือกเรียนอย่ างน้ อย 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
End-User Application Development

3 (3-0-6)

รส.416
IS 416
รส.457
IS457
รส.459
IS 459
รส.491
IS491

การประยุกต์ ใช้ เครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลือ่ นทีส่ ําหรับธุรกิจ
Wireless and Mobile Network Applications in Business
การจัดการฐานข้ อมูลขั้นสู ง
Advanced Database Management
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

3 (3-0-6)

รส.216
IS 216
รส.316
IS316
รส.321
IS321
รส.322
IS322
รส.323
IS323
รส.419
IS 419
รส.491
IS491

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์ เลือกเรียนอย่ างน้ อย 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
End-User Application Development
การออกแบบส่ วนต่ อประสานกับผู้ใช้
User Interface Design
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
Application Development Tools (A)
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
Application Development Tools (B)
การสร้ างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
การจัดการข้ อมูลบนเว็บ
Web Data Management
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

รส.419
IS 419
รส.467
IS 467
รส.491
IS491
รส.492
IS 492

กลุ่มวิชาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ เลือกเรียนอย่ างน้ อย 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
การจัดการข้ อมูลบนเว็บ
3 (3-0-6)
Web Data Management
การจัดการธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
Online Business Management
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Senior Project in Information Systems
การศึกษาภาคสนามด้ านระบบสารสนเทศ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Field Study in Information Systems

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.3) วิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
เลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพือ่ งาน
ประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์ กลุ่มวิชาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบของวิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การ

จัดการ ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนีจ้ ะต้องไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้ แล้ วข้ างต้น หรือ
เลือกศึกษาวิชาของวิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร วิชาเอกการบริหารองค์ การ การ
ประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ วชิ าเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ งและวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และไม่ จาํ กัดว่ าต้ องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
กลุ่มวิชาประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
รส.316 การออกแบบส่ วนต่ อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS316
User Interface Design
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS356
Enterprise Information Systems Management
รส.357 การพาณิชย์ เคลือ่ นที่
3 (3-0-6)
IS357
Mobile Commerce
รส.358 เทคโนโลยีสมัยใหม่ กบั การบริหารงานในองค์ กร
3 (3-0-6)
IS358
Emerging Technologies for Management
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
3 (3-0-6)
IS417
Intelligent Information Systems
รส.418 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS418
Decision Support and Business Intelligence System
รส.456 การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
IS456
Software Quality Assurance
รส.458 การบริหารโครงการด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS458
Project Management for Information Systems
รส.491 โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS491
Senior Project in Information Systems
รส.216
IS 216
รส.416
IS 416
รส.457
IS457
รส.459
IS 459
รส.491
IS491

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
End-User Application Development
การประยุกต์ ใช้ เครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลือ่ นทีส่ ําหรับธุรกิจ
Wireless and Mobile Network Applications in Business
การจัดการฐานข้ อมูลขั้นสู ง
Advanced Database Management
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รส.216
IS 216
รส.316
IS316
รส.321
IS321
รส.322
IS322
รส.323
IS323
รส.419
IS 419
รส.491
IS491

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
End-User Application Development
การออกแบบส่ วนต่ อประสานกับผู้ใช้
User Interface Design
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
Application Development Tools (A)
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
Application Development Tools (B)
การสร้ างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
การจัดการข้ อมูลบนเว็บ
Web Data Management
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

รส.419
IS 419

กลุ่มวิชาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ
การจัดการข้ อมูลบนเว็บ
Web Data Management

รส.467
IS 467
รส.491
IS491
รส.492
IS 492

การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems
การศึกษาภาคสนามด้ านระบบสารสนเทศ
Field Study in Information Systems

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

สํ าหรั บวิชาจากวิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกบริ หารการปฏิบัติการ วิชาเอกการบริหาร
องค์ การ การประกอบการ และทรั พยากรมนุษย์ วิชาเอกบริ หารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ งและวิชาเอกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ นักศึกษาดูรายละเอียดของวิชาได้ จากหลักสู ตรของวิชาเอกนั้นๆ
หมายเหตุ หากนักศึกษาศึกษาวิชาเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศแล้ วได้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรวิชาโทใดวิชา
หนึ่ง นักศึกษาจะได้ วชิ าโทในหลักสู ตรนั้นๆ

3.4) การศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

15

หน่ วยกิต

นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ที่ประสงค์ จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามที่
กําหนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตํ่า
กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
รส.314 ระบบฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
IS314
Database Systems
รส.315 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS315
Information System Analysis
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS353
Computer Network Technology for Business
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ(รส.) อีกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
3.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
21
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ จะต้ อง
ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 5 วิชา 15 หน่ วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
IS 201 Management Information Systems
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.353
IS353

ระบบฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
Database Systems
การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information System Analysis
เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Computer Network Technology for Business
2. เลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาต่ างๆ ของวิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (รส.) อีกไม่น้อยกว่ า 6 หน่ วย

กิต
4) วิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ แบ่ งกลุ่มวิชาออกเป็ น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ กลุ่มวิชาการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย
ศึกษาให้ ครบตามโครงสร้ างทีแ่ ต่ละกลุ่มวิชากําหนดไว้ จะได้ รับการระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ นใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)
(ก) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

4.1) วิชาเอกบังคับ
30 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนดดังนี้
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
HR 312 Performance Management System
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 313 Human Resource Planning and Selection
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 314 Human Resource Development
ทม.315 การบริหารค่ าตอบแทน
3 (3-0-6)
HR 315 Managing Compensation and Rewards
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
HR 316 Employee Relations
ทม.411 การวิจยั ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 411 Research Methods in Human Resource Management
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
HR 412 Seminar in Strategic Human Resource Management
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
4.2) วิชาเอกเลือก
9
หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
ทม.321 การเป็ นผู้นํา
3 (3-0-6)
HR 321 Leadership
ทม.322 การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 322 Managerial Communication
ทม.323 การเจรจาต่ อรองและการบริหารความขัดแย้ ง
3 (3-0-6)
HR 323 Conflict Management and Negotiation
ทม.324 การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
HR 324 Organization Development and Change Management
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 325 Human Resource Information System
ทม.326 การวัดประสิทธิผลงานด้ านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement
ทม.327 การฝึ กงานด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

HR 327
ทม.421
HR 421
ทม.499
HR 499

และองค์การ
Internship in Human Resource and Organization Management
การให้ คาํ ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
Human Resource and Organization Development Consulting
การศึกษาอิสระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
Independent Study in Human Resource and Organization Management

3 (3-0-6)
3 (0-0-9)

4.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
4.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กาํ หนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดข้ างต้ น
หรือ
4.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ ไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนีจ้ ะต้อง
ไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้ แล้ วข้ างต้ น
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325
ทม.326
HR 326
ทม.421
HR 421
ทม.499
HR 499
(ข)

การเป็ นผู้นํา
3 (3-0-6)
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Communication
การเจรจาต่ อรองและการบริหารความขัดแย้ ง
3 (3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Information System
การวัดประสิทธิผลงานด้ านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Corporate Human Resource Performance Measurement
การให้ คาํ ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
3 (3-0-6)
Human Resource and Organization Development Consulting
การศึกษาอิสระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
3 (0-0-9)
Independent Study in Human Resource and Organization Management
กลุ่มวิชาการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and Management)
4.1) วิชาเอกบังคับ
30
หน่ วยกิต

ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
กผ.211
ER 211
กผ.312
ER 312
กผ.313
ER 313
กผ.314
ER 314
กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กง.311
FN 311
กต.422
MK422

นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนดดังนี้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์ การ
Organizational Behavior
ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Philosophy
การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
Business Modeling
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
Development of Creativity and Creation of Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
New Product Development
การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารการเงิน
Financial Management
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing

4.2) วิชาเอกเลือก
9
หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
กผ.321 ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
ER 321 Entrepreneurial Skills
กผ.322 การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
ER 322 Intrapreneurship
กผ.323 การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
ER 323 Social Entrepreneurship
กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว
ER 324 Family Business Management
กผ.325 การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
ER 325 Managing the Growing Business
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ
ER 326 Managing the Service Business
กผ.327 การบริหารเทคโนโลยี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.329
ER 329
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
ธร.421
IB 421

Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การฝึ กงานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ
Internship in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็ นผู้ประกอบการ
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)

4.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
4.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
วิชาการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหารกําหนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดข้ างต้ น
หรือ
4.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ ไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนีจ้ ะต้อง
ไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้ แล้ วข้ างต้ น
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327

ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
Intrapreneurship
การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
ธร.421
IB 421

Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็ นผู้ประกอบการ
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)

4.4) การศึกษาวิชาโทการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และองค์ การ หรือ กลุ่มการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งโดยต้ องศึกษาตามเงือ่ นไขตามทีแ่ ต่ ละกลุ่ม
วิชากําหนดไว้ ดงั ต่ อไปนีแ้ ละหากศึกษาครบตามโครงสร้ างทีแ่ ต่ ละกลุ่มวิชากําหนดไว้ จะได้รับการระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
(ก) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
4.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่
ละรายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
HR 312 Performance Management System
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ (รหัส ทม.) อีกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
4.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
24
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับที่
ไม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่
กว่ า 2.00
1. บังคับ 7 วิชา 21 หน่ วยกิต

พบ.291
BA291
ทม.201
HR 201
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.314
HR 314
ทม.315
HR 315

ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Business
หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
Principles of Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
Performance Management System
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Development
การบริหารค่ าตอบแทน
3 (3-0-6)
Managing Compensation and Rewards
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ (รหัส ทม.) อีกไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
(ข) กลุ่มการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร
4.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการ
เป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละ
รายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
กผ.211 ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 211 Entrepreneurial Philosophy
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
กผ.321 ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)

ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.329
ER 329
กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
กง.311
FN 311
กต.422
MK422
ธร.421
IB 421

Entrepreneurial Skills
การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
Intrapreneurship
การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การฝึ กงานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ
Internship in Entrepreneurship
การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็ นผู้ประกอบการ
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารการเงิน
Financial Management
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
24
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
การเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับที่

ไม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่
กว่ า 2.00
1. บังคับ 7 วิชา 21 หน่ วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
กผ.211 ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 211 Entrepreneurial Philosophy
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
กผ.321 ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 321 Entrepreneurial Skills
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการเป็ น
ผู้ประกอบการและการบริหาร (รหัส กผ.) อีกไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
5) วิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร
5.1) วิชาเอกบังคับ
30 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนด ดังนี้
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้ อมูล
3 (3-0-6)
OM312 Information and Work System Design
บป.313 การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.314 การบริหารคุณภาพ
3 (3-0-6)
OM 314 Quality Management
บป.315 การบริหารกิจการบริการ
3 (3-0-6)
OM 315 Service Operations Management
บป.316 การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 316 Business Forecasting
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM411 Operations Planning and Control

บป.412
OM 412
บป.414
OM 414
บป.419
OM 419

การประมาณต้ นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Estimating and Pricing
การบริหารโครงการ
Project Management
การฝึ กงานด้ านบริหารการปฏิบัตกิ าร
Internship in Operations Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

5.2) วิชาเอกเลือก
6
หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
บป.321 การบริหารสินค้ าคงคลัง
OM 321 Inventory Management
บป.324 กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี
OM 324 Manufacturing Process and Technology Management
บป.421 การจําลองทางธุรกิจ
OM421 Business Simulation
บป.424 การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์ กร
OM 424 Organizational Performance Measurement
บป.425
OM 425
บป.435
OM435
บป.444
OM444
บป.445
OM 445
บป.446
OM 446
บป.454
OM454
บป.496
OM496
บป.497
OM497
บป.499
OM 499

การบริหารการปฏิบัตงิ านอย่ างยัง่ ยืน
Sustainable Operations Management
การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Consulting
การบริหารการปฏิบัตกิ ารทางการกีฬา
Sport Operations Management
การบริหารโรงแรม
Hotel Management
การบริหารการท่ องเทีย่ ว
Tourism Management
การบริหารการปฏิบัตกิ ารในกิจการบริการสุ ขภาพ
Healthcare Operations Management
สัมมนาการบริหารการปฏิบัตกิ าร
Seminar in Operations Management
วิธีการวิจยั ในการบริหารการปฏิบัตกิ าร
Research Method in Operations Management
การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัตกิ าร
Independent Study in Operations Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)

5.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
5.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกบริหารการปฏิบัตกิ ารกําหนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตที่
กําหนดข้ างต้ น
หรือ
5.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ ารข้ างต้ น หรือรายวิชาต่ าง ๆ ตามทีก่ าํ หนดต่อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 18
หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนีจ้ ะต้ องไม่ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้ แล้ ว และไม่
จํากัดว่ าต้ องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
กลุ่มการเงิน
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
กง.323 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
กง.421 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis
กลุ่มการตลาด
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK312 Marketing Planning
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
3 (3-0-6)
MK 316 Product and Brand Management
กต.317 การบริหารราคา
3 (3-0-6)
MK 317 Pricing Management
กต.318 การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
3 (3-0-6)
MK 318 Distribution Channel Management
กต.322 การบริหารการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
MK 322 Retail Management
กต.331 การตลาดธุรกิจ
3 (3-0-6)

MK 331
กต.332
MK 332
กต.335
MK 335
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.351
IS351
รส.352
IS352
รส.356
IS356
รส.415
IS415
รส.417
IS417
รส.418
IS418
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.314
HR 314
ทม.316
HR 316
ทม.321
HO321
ทม.324
HO 324

Business – to – Business Marketing
การตลาดบริการ
Services Marketing
กลยุทธ์ การตลาดสุ ขภาพ
Health-Care Marketing Strategy
กลุ่มระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ระบบฐานข้ อมูล
Database Systems
การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis
การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์ กร
Applications of ERP in Organizations
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
Enterprise Information Systems Management
การออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Design
ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
Intelligent Information Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
Decision Support and Business Intelligence System
กลุ่มการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์ การ
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
Performance Management System
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
การเป็ นผู้นํา
Leadership
การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
Organization Development and Change Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
ขร.211
IT 211
ธร.311
IB 311
ธร.421
IB 421
ธร.422
IB 422
ลจ.212
LO 212
ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442
ธอ.211
RB 211
ธอ.212
RB 212
ธอ312
RB 312
ธอ.314
RB 314
ธอ.431
RB 431

การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
Introduction to International Transport
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
Global Environment of International Business
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management
การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
Comparative Business Systems
การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
International Logistics
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Business
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Valuation
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development Regulation
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
สัมมนาการประเมินราคา
Seminar in Valuation

5.4) การศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัตกิ าร
5.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

15

หน่ วยกิต

นักศึ กษาคณะพาณิชย์ ฯ ที่ประสงค์ จะศึกษาวิชาโทบริ หารการปฏิบัติการ จะต้ องศึ กษารายวิชาต่ างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดังต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM311 Data Analysis for Decision Making
บป.313 การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM411 Operations Planning and Control
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร (รหัส บป.3xx ขึน้ ไป)
อีกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
5.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
24
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบตั กิ ารจะต้ องศึกษารายวิชา
ต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่
ละรายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
บังคับ 8 วิชา 24 หน่ วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA291 Introduction to Business
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA203 Business Quantitative Analysis
บช.201 การบัญชีช้ันต้ น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM 201 Principles of Operations Management
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
บป.313 การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM411 Operations Planning and Control
6) วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง แบ่ งกลุ่มวิชาออกเป็ น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาInternational
Business กลุ่มวิชา Logistics และกลุ่มวิชา International Transport
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย
ศึกษาให้ ครบตามโครงสร้ างทีแ่ ต่ละกลุ่มวิชากําหนดไว้ จะได้ รับการระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ ในใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)

6.1) วิชาเอกบังคับ
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆตามทีค่ ณะฯ กําหนด ดังนี้
ขร.211 การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
IT 211 Introduction to International Transport
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
LO 212 Introduction to Logistics Management
ธร.311 สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
IB 311 Global Environment of International Business
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั
IB 312 Research Methodology

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6.2) วิชาเอกเลือก
27 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษากลุ่มวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของวิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการ
ขนส่ ง รวมไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในแต่ ละกลุ่มวิชา ดังต่ อไปนี้
กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Business
1. บังคับ 6 วิชา 18 หน่ วยกิต
ธร.321 การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 321 International Trade Operations
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IB332
Cross – cultural Management
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 421 International Business Management
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 423 Seminar in International Business
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
กต.333 การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
MK 333 InternationalMarketing

ธร.323
IB323
ธร.324
IB 324

2. เลือกศึกษา 3 วิชา 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่ งขัน
ระหว่ างประเทศของธุรกิจ
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
Business and Capitalist Development in Thailand

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ธร.422
IB 422
ธร.424
IB 424
ธร.431
IB 431
ธร.433
IB 433
ธร.498
IB 498
ธร.499
IB 499
ขร.473
IT 473
กง.311
FN 311
กง. 461
FN 461
ธอ.423
RB 423
บช.422
AC 422

การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
Comparative Business Systems
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
Perspectives on Global Business
การจัดการภาษีระหว่ างประเทศ
International Taxation Management
ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
Ethical Issues in Business
การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ
Field Work Practicum in International Business
การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่ างประเทศ
Independent Study in International Business
ประเด็นสําคัญด้ านการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
Current Issues in International Business Logistics and Transportation
การบริหารการเงิน
Financial Management
การบริหารการเงินระหว่ างประเทศขั้นสู ง
Advanced International Financial Management
อสังหาริมทรัพย์ระหว่ างประเทศ
International Aspects of Real Estate
การบัญชีระหว่ างประเทศ
International Accounting

ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.441
LO 441
ลจ.442
LO 442
ลจ.443
LO 443
ลจ.498

กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาเอกเลือก Logistics
1. บังคับ 6 วิชา 18 หน่ วยกิต
การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
International Logistics
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Tools for Logistics Management
สัมมนาทางด้ านโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่ อปุ ทาน
Seminar in Logistics and Supply Chain Management
การบริหารโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management
การสร้ างแบบจําลองโซ่ อุปทาน
Supply Chain Modeling
การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านโลจิสติกส์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-9-0)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3–0–6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-9-0)

LO 498

ธร.321
IB 321
ธร.323
IB323
ธร.332
IB 332
ธร.421
IB 421
ธร.423
IB 423
ธร.424
IB424
ธร.431
IB 431
ธร.433
IB 433
ลจ.499
LO 499
ขร.361
IT 361
ขร.371
IT 371
ขร.372
IT 372
ศ.381
EC 381
ขร.373
IT 373
ขร.374
IT 374
ขร.375
IT 375
ขร.461

Field Work Practicum in International Logistics
2. เลือกศึกษา 3 วิชา 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Operations
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่ งขัน
ระหว่ างประเทศของธุรกิจ
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
Cross – cultural Management
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management
สัมมนาธุรกิจระหว่ างประเทศ
Seminar in International Business
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
Perspectives on Global Business
การจัดการภาษีระหว่ างประเทศ
International Taxation Management
ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
Ethical Issues in Business
การศึกษาอิสระทางโลจิสติกส์
Independent Study in International Logistics
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
Shipping Finance Management
เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี
Maritime Economics and Policy
หรื อ
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
Economics of Transportation
เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
Shipping Technology
ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
Air Cargo Business
การบริหารการเช่ าเหมาเรือ
Ship Chartering
การบริหารการพาณิชยนาวี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

IT 461
ขร.462
IT 462
ขร.463
IT 463
ขร.471
IT 471
ขร.472
IT 472
ขร.473
IT 473
บป.316
OM 316
บป.424
OM 424

Shipping Business Management
สัมมนาการบริหารการขนส่ งระหว่ างประเทศ
Seminar in International Transport Management
การบริหารท่ าเรือและคลังสินค้ า
Port and Warehouse Management
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมของการขนส่ งระหว่ างประเทศ
Shipping Transport Business Environment Analysis
การวิเคราะห์ การขนส่ งทางอากาศ
Analysis of Air Transport
ประเด็นสําคัญด้ านการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
Current Issues in International Business Logistics and Transportation
การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
Business Forecasting
การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์ กร
Organizational Performance Measurement

ขร.361
IT 361
ขร.371
IT 371
ขร.372
IT 372
ศ.381
EC 381
ขร.461
IT 461
ขร.462
IT 462
ขร.463
IT 463
น.348
LA 348

กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Transport
1. บังคับ 7 วิชา 21 หน่ วยกิต
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
Shipping Finance Management
เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี
Maritime Economics and Policy
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
Economics of Transportation
การบริหารการพาณิชยนาวี
Shipping Business Management
สัมมนาการบริหารการขนส่ งระหว่ างประเทศ
Seminar in International Transport Management
การบริหารท่ าเรือและคลังสินค้ า
Port and Warehouse Management
กฏหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หรือ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ขร.373
IT 373
ขร.374
IT 374
ขร.375
IT 375
ขร.471
IT 471
ขร.472
IT 472
ขร.473

เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
Shipping Technology
ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
Air Cargo Business
การบริหารการเช่ าเหมาเรือ
Ship Chartering
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมของการขนส่ งระหว่ างประเทศ
Shipping Transport Business Environment Analysis
การวิเคราะห์ การขนส่ งทางอากาศ
Analysis of Air Transport
ประเด็นสําคัญด้ านการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation
ขร.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านขนส่ งระหว่ างประเทศ
IT 498 Field Work Practicum in International Transport
ขร.499 การศึกษาอิสระทางขนส่ งระหว่ างประเทศ
IT 499 Independent Study in International Transport
ธร.321 การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
IB 321 International Trade Operations
ธร.433 ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
IB 433 Ethical Issues in Business
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
LO341 International Logistics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (0-9-0)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
6.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง กําหนดให้
ครบตามจํานวน หน่ วยกิตทีก่ าํ หนดข้ างต้น
หรือ
6.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ รวมไม่ เกิน 4 สาขา ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชา
เลือกนีจ้ ะต้ องไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้แล้ว
6.4) การศึกษาวิชาโทบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง

6.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง จะต้ องศึกษา
ทุกรายวิชาตามกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มวิชาหนึ่งทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนีด้ งั ต่ อไปนี้ และต้องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชา ไม่
ตํา่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาโท International Business บังคับ 5 วิชา 15 หน่ วยกิต
ธร.321 การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 321 International Trade Operations
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่ างประเทศของธุรกิจ
IB 323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IB 332 Cross – cultural Management
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 421 International Business Management
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
IB 422 Comparative Business Systems
กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาโท Logistics
บังคับ 5 วิชา 15 หน่ วยกิต
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
LO 341 International Logistics
ลจ.342 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
ลจ.442 การบริหารโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 442 Supply Chain Management
ลจ.443 การสร้ างแบบจําลองโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 443 Supply Chain Modeling
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 461 Shipping Business Management
กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาโท International Transport บังคับ 5 วิชา 15 หน่ วยกิต
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-6)
IT 361 Marine Insurance
ขร.371 การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 371 Shipping Finance Management
ขร.372 เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 372 Maritime Economics and Policy
หรือ
ศ.381 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
3 (3-0-6)
EC 381 Economics of Transportation
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)

IT 461
น.348
LA 348

Shipping Business Management
กฏหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law

3 (3-0-6)

6.4.2) สําหรับนอกนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์
และการขนส่ ง จะต้องศึกษาทุกรายวิชาตามกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่อไปนีแ้ ละต้องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาแต่ ละ
รายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ตาํ่ กว่ า 2.00

ธร.311
IB 311
ธร.321
IB 321
ธร.323
IB 323
ธร.324
IB 324
ธร.332
IB 332
ธร.421
IB 421
ธร.422
IB 422
ธร.424
IB424

ลจ.212
LO 212
ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442

กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาโท International Business บังคับ 8 วิชา 24 หน่ วยกิต
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
Global Environment of International Business
การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Operations
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่ งขัน
ระหว่ างประเทศของธุรกิจ
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
Business and Capitalist Development in Thailand
การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
Cross – cultural Management
การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management
การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
Comparative Business Systems
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
Perspectives on Global Business
กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาโท Logistics
การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
International Logistics
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

บังคับ 8 วิชา 24 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ลจ.443
LO 443
ขร.211
IT 211
ธร.311
IB 311
พบ.203
BA 203

การสร้ างแบบจําลองโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Modeling
การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introduction to International Transport
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
Introduction to International BusinessGlobal Environment of International Business
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Quantitative Analysis

ขร.211
IT 211
ขร.361
IT 361
ขร.371
IT 371
ขร.372
IT 372
ศ.381
EC 381
ขร.461
IT 461
ลจ.212
LO 212
ธร.311
IB 311
น.348
LA 348

กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาโท International Transport บังคับ 8 วิชา 24 หน่ วยกิต
การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Transport
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
Shipping Finance Management
เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี
Maritime Economics and Policy
หรือ
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
Economics of Transportation
การบริหารการพาณิชยนาวี
Shipping Business Management
การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Logistics Management
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
Global Environment of International Business
กฏหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law

7) วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.1) วิชาเอกบังคับ
24 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามทีค่ ณะฯ กําหนด ดังนี้
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
RB 211 Introduction to Real Estate Business
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ.311 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางเทคโนโลยีการก่ อสร้ างอาคาร

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

RB 311
ธอ312
RB 312
ธอ.313
RB 313
ธอ.314
RB 314
ธอ.411
RB 411
ธอ.412
RB 412

Introduction to Building Construction Technology
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development Regulation
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Marketing and Brokerage Management
วิจยั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Research Methodology for Real Estate Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

7.2) วิชาเอกเลือก 9 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วย
กิต ตามเงือ่ นไข ดังต่ อไปนี้
1. วิชาสัมมนาทางอสังหาริมทรัพย์ เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
ธอ.421 สัมมนาด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 421 Real Estate Seminar
ธอ.431 สัมมนาการประเมินราคา
3 (3-0-6)
RB 431 Seminar in Valuation
ธอ.441 สัมมนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 441 Seminar in Real Estate Business Law
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
ธอ.321 เศรษฐศาสตร์ สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 321 Economics for Real Estate Business
ธอ.322 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development
ธอ.331 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ข้นั สู ง
3 (3-0-6)
RB 331 Advanced Real Estate Valuation
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
3 (3-0-6)
RB 332 Business Valuation
ธอ.341 การบริหารทรัพย์ สิน
3 (3-0-6)
RB 341 Property Management
ธอ.342 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 342 Real Estate Accounting
ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 422 Real Estate Project Management

ธอ.423
RB 423
ธอ.442
RB 442
ธอ.443
RB 443

อสังหาริมทรัพย์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Aspects of Real Estate
ระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
Real Estate Information System
การฝึ กงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Internship in Real Estate Business

7.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
21 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
7.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชา
จากหมวดวิชาโททีเ่ ลือกศึกษาไว้ หรือหมวดวิชาเลือกตามทีว่ ชิ าเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กาํ หนดให้ ครบตามจํานวนหน่ วยกิตที่
กําหนดข้ างต้ น
หรือ
7.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ รวมไม่ เกิน 4 สาขา ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต ทั้งนี้ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาในหมวดวิชา
เลือกนีจ้ ะต้ องไม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือกทีไ่ ด้ เลือกศึกษาไว้แล้ว
7.4) การศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.4.1) สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ที่ประสงค์ จะศึกษาวิชาโทธุ รกิจอสั งหาริมทรัพย์ จะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดังต่ อไปนี้ และต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับแต่ ละรายวิชา ไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
ธอ. 211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
ธอ. 212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ. 313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 313 Real Estate Finance and Investment
2. เลือกศึ กษารายวิชาจากวิชาเอกธุ รกิจอสั งหาริ มทรั พย์ (รหัส ธอ.) อีกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
7.4.2) สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
21
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะต้ องศึกษารายวิชา
ต่ างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ดงั ต่ อไปนี้ โดยต้ องสอบไล่ ได้ ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าแกนร่ วมบังคับของหลักสู ตรบริหารธุรกิจแต่ ละ
รายวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ตาํ่ กว่ า 2.00
1. บังคับ 4 วิชา 12 หน่ วยกิต

ธอ.211
RB 211
ธอ.212
RB 212
ธอ.313
RB 313
บช.202
AC 202

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Business
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Real Estate Valuation
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
Management Accounting
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รหัส ธอ.) อีกไม่ น้อยกว่ า 9

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่ วยกิต

วิชาเลือกอืน่ ๆ
นักศึกษาทุกวิชาเอกสามารถเลือกศึกษาวิชาต่ อไปนีเ้ ป็ นวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาทีต่ นเองสังกัดหรือเลือกศึกษาเป็ นวิชาเลือก
เสรีได้
พบ.321 การฝึ กงานเพือ่ สังคม 1
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ต่ อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
พบ.322 การฝึ กงานเพือ่ สังคม 2
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ต่ อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
3.6 แผนการศึกษา
3.6.1) วิชาเอกการเงิน
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1(5 วิชา)
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
บช.201 การบัญชีเบือ้ งต้ น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ทม.201 หลักการบริหาร
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
รวม

หน่ วยกิต
12
3
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
พบ.202 การภาษีอากร
กง.201 การเงินธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แนะนําให้ เรียน ค.216 แคลคูลสั )
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
กง.211 ตลาดการเงิน
กง.311 การบริหารการเงิน
รวม
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
กง.312 การลงทุน
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
และเลือก 1 วิชา จาก
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
กง.415 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ปี การศึกษาที่ 4

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3

6
6
18

ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
และเลือก 1 วิชา จาก
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
กง.415 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3

ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

หน่ วยกิต
3
3
3
9

รวม

6
6
18

3.6.2) วิชาเอกการตลาด
หมายเหตุ:วิชาแกนร่ วมบังคับทีเ่ ป็ นวิชาหลักของแต่ ละเอก เช่ น FN201, HR201, BA203, IS201, MK201, AC201ควร
เรียนในปี แรกๆ เพือ่ จะได้ ทราบความชอบของตนเองว่ าอยากเลือกเรียนในวิชาเอกใด แต่ หากต้ องการเรียนในวิชาเอกการตลาด ควร
เรียนวิชาแกนร่ วมบังคับในส่ วนของวิชา FN201, AC201, BA204 ก่ อน เนื่องจากบางวิชาอาจเป็ นวิชาต่ อเนื่องกับวิชาเอก

รู ปแบบที่ 1 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที่ 1 ปี ที่ 1

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.201 หลักการตลาด (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
รวม
ปี การศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
12
3
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
รวม
ภาคเรียนที่ 2
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กต.318 การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต
3
9
3
3
18
หน่ วยกิต
3
9
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
6
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.412 กลยุทธ์ การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต
3
3
6
3
15
หน่ วยกิต

วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.411 การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3
3
3
3
12

รู ปแบบที่ 2 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที2่ ปี ที่ 1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.201 หลักการตลาด (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
รวม

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
6
3
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
กต.318 การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
รวม

หน่ วยกิต
3
6
3
3
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
9
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
6
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
อ.241 การฟัง – การพูด 1
กต.412 กลยุทธ์ การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กต.411 การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
6
3
15
หน่ วยกิต
3
6
3
12

รู ปแบบที่ 3 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที1่ ปี ที2่
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต

ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
รวม

9
9
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.201 หลักการตลาด(วิชาแกนร่ วมบังคับ)
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
6
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
กต.318 การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม
ปี การศึกษาที่ 4

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
6
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 1
กต.412 กลยุทธ์ การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 1 วิชา
กต.411 การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
6
6
15
หน่ วยกิต
3
3
6
12

3.6.3) วิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (1 วิชา)
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ทม.201 หลักการบริหาร
และเลือก 3 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
รวม

หน่ วยกิต
18
18
หน่ วยกิต
3
3
3
9

18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
พบ.202 การภาษีอากร
บช.201 การบัญชีเบือ้ งต้ น
รส.311 แนวคิดการสร้ างโปรแกรม
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และเลือก 1 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
กง.201 การเงินธุรกิจ
รส.314 ระบบฐานข้ อมูล
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3

18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3

3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
สษ.211 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
รส.315 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
และเลือก 1 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
รส.351 การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์ กร
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3

3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3

3
15

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
รส.451 ความมัน่ คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์ เน็ต
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่ วยกิต
3
3
6
3
15

3.6.4) วิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.201 หลักการบริหาร (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
รวม

ปี การศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
6
3
18

ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือก ทรัพยากรมนุษย์
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.315 การบริหารค่ าตอบแทน
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

ปี การศึกษาที่ 4

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
ทม.411 การวิจยั ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่ วยกิต
3
6
3
12

กลุ่มวิชาการเป็ นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and Management)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.201 หลักการบริหาร (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
รวม

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
6
3
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
กผ.211 ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
รวม
ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต

วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรม
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
รวม

9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กผ.315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
กง.311 การบริหารการเงิน
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
กผ.411 การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กผ.412 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่ วยกิต
3
6
3
12

3.6.5) วิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (1 วิชา)
พบ.202 การภาษีอากร
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
บช.201 การบัญชีเบือ้ งต้ น
และเลือก 2 วิชา จาก
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
รวม

หน่ วยกิต
18
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
6

18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
กง.201 การเงินธุรกิจ
และเลือก 2 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6

15

ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3

15

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
และ
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้ อมูล
บป.313 การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
บป.316 การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
รวม

หน่ วยกิต
3

3
3
3
3
15

ภาคเรียนที่ 2
เลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
และ
บป.314 การบริหารคุณภาพ
บป.315 การบริหารกิจการบริการ
บป.411 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัตกิ าร
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคฤดูร้อน
บป.419 การฝึ กงานด้ านบริหารการปฏิบัตกิ าร
รวม

หน่ วยกิต
3

3
3
3
6
18
หน่ วยกิต
3
3

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
บป.412 การประมาณต้ นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
บป.414 การบริหารโครงการ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
3
3
6
3
15

3.6.6) วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ (International Business)
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
9
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ปี การศึกษาที่ 3

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
ธร.321 การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั
กต.333 การตลาดระหว่ างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่ างประเทศ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
15
หน่ วยกิต
3
3
3
3
12

กลุ่มโลจิสติกส์ (Logistic)
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
9
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18

ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ลจ.342 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคฤดูร้อน
ลจ.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านโลจิสติกส์
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
3
3

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
ลจ.443 การสร้ างแบบจําลองโซ่ อุปทาน
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ลจ.441 สัมมนาทางด้ านโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่ อปุ ทาน
ลจ.442 การบริหารโซ่ อุปทาน
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12
หน่ วยกิต
3
3
3
3
12

กลุ่มการขนส่ ง (International Transport)
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
12
6
18
หน่ วยกิต
9
9
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
9
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่ างประเทศเบือ้ งต้น
ขร.371 การบริหารการเงินของพาณิชยนาวี
ขร.372 เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี หรือ ศ.381 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่ วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ขร.463 การบริหารท่ าเรือและคลังสินค้ า
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (วิชาแกนร่ วมบังคับ)
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
น. 308 กฎหมายพาณิชยนาวี
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่ งระหว่ างประเทศ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่ วยกิต
3
6
3
12

3.6.6) วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 (1 วิชา)
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
พบ.201 หลักการกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
บช.201 การบัญชีเบือ้ งต้ น
รวม

หน่ วยกิต
18
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
กง.201 การเงินธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3

รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวม

18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
ธอ.311 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางเทคโนโลยีการก่ อสร้ างอาคาร
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
ธอ.314 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
6
15

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
15

ภาคเรียนที่ 2
ธอ.412 วิจยั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาโทหรือวิชาเเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
6
6
15

3.7 คําอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้ าใจ
ความหมายของ ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ น ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย
และให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ ในยุคต่ างๆ ทีไ่ ด้ สะท้ อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์ ตลอดจนให้
รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปั ญหาต่ าง ๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหา
ความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถดําเนินชีวติ ต่ อไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ท่ ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของโลกนี้
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
วิช าสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั ง คมศาสตร์ มีค วามหมายต่ อมนุ ษ ย์
โดยศึ ก ษากําเนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือ่ ให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับ
มหภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืน้ ฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสํ าคัญและ
มีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม และ
ศึกษาประเด็นการถกเถียงทีส่ ําคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์

มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้สําหรั บนักศึ กษาที่เคยเรี ยนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายไม่ ตํ่ากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาที่คณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทใี่ ช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การพิสูจน์
ในทฤษฎีเกีย่ วกับอสมการและค่ าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน ฟังก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟังก์ ชัน การเขียนกราฟของ
ฟังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
ท.161
การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสํ าคัญ การถ่ ายทอด
ความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมที่มิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอที่จะเข้ าศึกษาใน
ระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิตทั้งหมดหรือ
คํานวณค่ าระดับเฉลีย่ )
หลักสู ตรเบือ้ งต้ นเพื่อเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่ าน
เขียน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ.070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพือ่ ส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสํ าหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ู งขึน้
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ.171หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลั ก สู ต รระดั บ กลางสู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ทั ก ษะภาษาอัง กฤษอย่ า งบู ร ณาการในระดับ ที่ ซั บ ซ้ อ นกว่ า ในวิ ช า
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน

ส่ วนที่ 2
อ.221
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG221 Reading for Information
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 172 หรือได้ รับยกเว้ น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการอ่ านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือ้ หา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของผู้เขียน
ฝึ กสรุปข้ อมูลที่ได้ จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั้งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการ
อภิปราย
อ.241
การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG241 Listening – Speaking 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ. 172 หรือได้ รับยกเว้ น สษ. 172
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชี วิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟั งระดับต้ น ฝึ กการออกเสี ยงที่ถูกต้ อง เรี ยนรู้ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีก่ าํ หนด ให้ เพือ่ สร้ างความมัน่ ใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA202 Taxation
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันได้ แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลภาษีมูลค่ าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ รวมทั้งภาษีทอี่ งค์ การบริหารส่ วนท้ องถิ่นเป็ นผู้
จัดเก็บได้ แก่ ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงท้ องทีแ่ ละภาษีป้ายความรับผิดชอบของบุคคลและองค์ กรธุรกิจต่ อสังคมในการเสียภาษี
วิชากลางของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
พบ.201 หลักกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 2
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดองค์ กรธุรกิจได้ แก่ รูปแบบองค์ กรธุรกิจตามกฎหมายไทยลักษณะกฎหมายและการชําระบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจเช่ นหลักกฎหมายซื้อขายเช่ าทรัพย์ เช่ าซื้อกู้ยืมคํา้ ประกันจํานองจํานําตั๋วเงินฯลฯรวมทั้งศึ กษาเกี่ยวกับตราสาร
ทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
พบ. 203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 203 Business Quantitative Analysis
ความสํ าคัญและประโยชน์ ของการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ การนําการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณไปใช้ ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การ
โปรแกรมเชิ ง เส้ น ปั ญ หาการขนส่ ง ตัว แบบข่ า ยงาน การวิเ คราะห์ ม าร์ ค อฟ ตัว แบบการควบคุม ของคงคลัง และการจํา ลอง
สถานการณ์ ทักษะในการวิเคราะห์ และการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิ ทธิภาพ การประยุกต์ ใช้ กับปั ญหาจริงทางธุ รกิจ และการใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป

พบ.204 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
BA204 Business Statistics
การรวบรวมข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบค่ าสถิตขิ องตัวอย่ างและค่ าพารามิเตอร์ ของประชากรทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (ทฤษฎีเบส์ ) ตัว
แปรเชิ งสุ่ มและค่ าที่คาดไว้ การแจกแจงความน่ าจะเป็ นการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ และการถดถอยหลักการ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ ใช้ ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1) นศ. นอกคณะฯ ทีส่ อบผ่านวิชา ส. 211 และ ส.212 หรือ ส.216 และ ส.217 และได้ เกรดของแต่ ละวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า C สามารถใช้ วิชา
เหล่ านีเ้ ทียบเป็ นวิชาบังคับก่ อน ทดแทนวิชา พบ.204 เพือ่ เรียนวิชาต่ างๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึกษาสนใจ (ทั้งนีว้ ิชาที่กําหนดให้ เป็ น
วิชาโท จะต้ องระบุในส่ วนของวิชาบังคับก่ อนว่ า ‚สอบได้ วิชา พบ.204 สถิติธุรกิจ หรื อ เทียบเท่ า‛ เท่ านั้น) และกําหนดให้ นศ.
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดๆ ในสาขาวิชาโทที่นักศึ กษาสนใจ เพิ่มเติมอีก 3 หน่ วยกิต เพื่อให้ ได้ จํานวนหน่ วยกิตรวมครบตามเกณฑ์
การศึกษาวิชาโท
(2) นศ. นอกคณะฯ ที่สอบผ่ านวิชา ส. 211 และ ส.212 หรื อ ส.216 และ ส.217 แต่ ได้ เกรดของวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่ า C จะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนวิชา พบ.204 เพือ่ ใช้ เป็ นวิชาบังคับก่ อน ในการเรียนวิชาต่ างๆ ในสาขาวิชาโททีน่ ักศึกษาสนใจ
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA291 Introduction to Business
ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้ อมและรู ปแบบความเป็ นเจ้ าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้ านการผลิตการตลาด
การเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้งั นีเ้ พื่อปูพนื้ ฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และ
ให้ เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทําแผนธุรกิจ
หมายเหตุ เป็ นวิชาสํ าหรั บนักศึ กษานอกคณะพาณิชย์ ฯที่ประสงค์ จะเรี ยนรายวิชาต่ าง ๆ ของคณะฯเป็ นวิชาโทควรจะเรี ยนวิชา
พบ.291 ก่ อนวิชาอืน่ เพือ่ ใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาต่ างๆของคณะพาณิชย์ ฯ
พบ.321 การฝึ กงานเพือ่ สังคม1
3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BA321 Internship for Social Responsibilities 1
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 3
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางธุรกิจ หรือบัญชีทไี่ ด้ ศึกษามาใช้ ในการแก้ ไขปัญหาของสั งคม และฝึ กฝนการทํางานเป็ นกลุ่ม ในรู ปแบบ
ของการมีส่วนร่ วมกับโครงการความร่ วมมือระหว่ างคณะฯ และองค์ กรธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกําไร หรือ
ชุมชน เพือ่ พัฒนา แก้ ปัญหา หรือสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ สังคม หรือชุมชนอย่ างเป็ นรู ปธรรม
สํ าหรั บการดําเนินการจะอยู่ ภายใต้ การดูแลของคณะที่ปรึ กษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลทีช่ ัดเจน โดยจะฝึ กปฏิบัตงิ านกับองค์ กรธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรทีไ่ ม่ แสวงหาผล
กําไร หรือชุมชนทีม่ กี ารตกลงความร่ วมมือจริง เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา
พบ.322 การฝึ กงานเพือ่ สังคม2
3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BA322 Internship for Social Responsibilities 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า พบ.321
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ได้ ศึกษามา เพื่อต่ อยอดการแก้ ไขปัญหาของสั งคม และฝึ กฝนการทํางานเป็ นกลุ่ม ใน
รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมกับโครงการที่ต่อเนื่องจากวิชาการฝึ กงานเพื่อสั งคม 1 ที่เป็ นความร่ วมมือระหว่ างคณะฯ และองค์ กร

ธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกําไร หรือชุ มชนเพื่อพัฒนา แก้ ปัญหา หรือสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ สังคม หรือชุ มชน
อย่ างยัง่ ยืน
สํ าหรั บการดําเนินการจะอยู่ ภายใต้ การดูแลของคณะที่ปรึ กษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ตลอดจน
ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลทีช่ ัดเจน โดยจะฝึ กปฏิบัตงิ านกับองค์ กรธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรทีไ่ ม่ แสวงหาผล
กําไร หรือชุมชนทีม่ กี ารตกลงความร่ วมมือจริง เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 4
หลักการบริ หารกลยุทธ์ ทางธุรกิจและการสร้ างความได้ เปรียบในเชิงแข่ งขันอย่ างยั่งยืนโดยจะครอบคลุมกระบวนการต่ างๆ
ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้ วย การกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดพันธกิจ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอก การกําหนดกลยุทธ์ ท้งั ในระดับองค์ การ ระดับหน่ วยธุรกิจ และระดับหน้ าที่ กระบวนการของการการนํากลยุทธ์ สู่ การ
ปฏิบัติ และกระบวนการติดตามประเมินผลรวมถึงการเรียนรู้ ถึงเครื่องมือต่ างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการบริหารเชิงกลยุทธ์
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
บรรษัทภิบาลในฐานะปัจจัยหนึ่งที่สร้ างมูลค่ าเชิงเศรษฐกิจให้ กับกิจการซึ่ งประกอบด้ วยการบริหารงานเพื่อสร้ างมูลค่ า บรรษัทภิ
บาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการทํางานร่ วมกันของปัจจัยดังกล่ าว รวมทั้งกลไกการทํางาน
ของบรรษัทภิบาลในรายละเอียด ซึ่ งรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์ กร การบริหารความเสี่ ยง การควบคุม การ
ติดตามและการประเมินผล ซึ่งจะมีการอภิปรายอย่ างกว้ างขวางถึงการประยุกต์ ใช้ ในต่ างประเทศและในประเทศ ประเด็นบรรษัทภิ
บาลทีท่ นั สมัย เพือ่ หาข้ อสรุปเชิงวิชาการและการประยุกต์ ใช้ ต่อไป
วิชาเอกการเงิน
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บช.201
หลักการบริ หารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้ องรับผิดชอบ เป้ าหมายการสร้ างมูลค่ าเพิ่มของกิจการสภาพแวดล้ อมต่ างๆ ทาง
การเงิน เครื่องมือต่ างๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ ทางการเงิน การวิเคราะห์ กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการ
เงิน การวิเคราะห์ เบือ้ งต้ นของความเสี่ ย ง และอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน (งบจ่ ายลงทุน) การจัดส่ วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงต้ นทุนของ
เงินทุนทีจ่ ดั หามาเพือ่ ลงทุนในกิจการ
กง.211 ตลาดการเงิน
FN 211 Financial Markets
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 2

3 (3-0-6)

การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสั มพันธ์ ของตัวแปรต่ างๆ ที่มีผลต่ อตลาดการเงินนโยบายการเงิน อัตราดอกเบีย้ การ
กํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดการเงินระหว่ างประเทศ บทบาทและหน้ าที่ของ
สถาบันการเงินต่ างๆ ทีม่ อี ยู่ในประเทศไทย
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3 (3-0-6)
FN 241 Risk Management and Insurance
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 2
ลักษณะความเสี่ ยงภัยและความเสี ยหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่ บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์ การต่ างๆ ประเภทของความเสี ยหายที่
เกิดขึน้ วิธีบริหารความเสี่ ยงภัย ปัจจัยต่ างๆ ที่มีผลต่ อการบริหารความเสี่ ยงภัย หลักการประกันภัย การบริหารองค์ การประกันภัย
การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่ อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย ความรู้ เบือ้ งต้ นของการประกันภัยแขนงต่ างๆ
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
FN 281 PERSONAL FINANCE
การกําหนดเป้ าหมายทางการเงินในแต่ ละช่ วงชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้ เงินในด้ านต่ างๆ อย่ างมีระบบด้ วยการ
จัดทํางบการเงินอย่ างถูกต้ อง การส่ งเสริมให้ มีการออมและนําเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์ ในด้ านต่ างๆ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
การรู้ จกั ใช้ เครดิตอย่ างเหมาะสม การเสียภาษีและวางแผนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ ถึงพร้ อม
ซึ่งความสมบูรณ์ ท้งั ทางด้ านร่ างกายและจิตใจด้ วยการรู้ จักใช้ เงินเพื่อสุ ขภาพ การพักผ่ อนบันเทิง การใช้ เวลาว่ างให้ เกิดผล ตลอด
จนถึงการวางแผนการเงินสําหรับอนาคตในยามเกษียณอายุ
กง.282 การบริหารความมัง่ คัง่
3 (3-0-6)
FN 282 Wealth Management
การประเมินลูกค้ า หลักการวางแผนภาษีส่วนบุคคลการลงทุนตามวงจรชีวิต การวัดอัตราผลตอบแทน และความเสี่ ยงของตราสาร
ทางการเงินทฤษฎีจดั สรรเงินลงทุน หลักการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน การกําหนดนโยบายลงทุน การลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ การ
ประเมินผลการบริหารกองทุน การวางแผนเกษียณอายุการถ่ ายโอนความมัง่ คัง่ มรดกการบริจาค หัวข้ อร่ วมสมัย
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการทีผ่ ้จู ดั การทางการเงินต้ องเผชิญในสถานการณ์ จริง การบริหารการเงินทั้ง
ด้ านสินทรัพย์ หนีส้ ิน และส่ วนของเจ้ าของให้ บรรลุเป้ าหมายของกิจการการ นําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ ในการบริหารสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของเจ้ าของการ ศึกษาในเชิงลึกของการนําโมเดลต่ างๆ ทางการเงินมาใช้ ในการกําหนดระดับและการตัด สินใจในการ
บริหารสินทรัพย์ หมุนเวียน งบจ่ ายลงทุน (สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน) ภายใต้ ภาวะความแน่ นอนและความไม่ แน่ นอน (ความเสี่ ยง) การ
กําหนดโครงสร้ างทุนและส่ วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่ าและต้ นทุนของเงินทุนจากหนี้ และส่ วนของเจ้ าของ
และตราสารการเงินใหม่ ๆ การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน การตัดสินใจเช่ าสินทรัพย์ แบบลิสซิ่ง แนวคิดด้ านปัญหาตัวแทนธรรมาภิ
บาลของกิจการ

กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) ค.216 และ
(3) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
วิธีการประเมินมูลค่ าที่แท้ จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน ออปชั่น และตราสารซื้อขายล่ วงหน้ า วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ ปัจจัยกําหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์
กง.313 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311
ความรู้ เบือ้ งต้ นในการบริหารการเงินเพือ่ การดําเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ ระบบ
การเงินระหว่ างประเทศ ดุลบัญชี เดินสะพัด ดุลการชําระเงินเงื่อนไขเสมอภาคระหว่ างประเทศ กลไกของตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่ างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ ยงโดย
ใช้ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่เ หมาะสม บทบาทขององค์ ก รทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ เช่ น กองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศ
ธนาคารโลก และบรรษัทการเงินระหว่ างประเทศ
กง.323 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.201
ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการให้ สินเชื่อของธุรกิจการค้ า สถาบันการเงิน เทคนิคใน
การวิเคราะห์ และพิจารณาสินเชื่อ การกําหนดวงเงินและอัตราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะเป็ น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการ
ติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้ ระบบประมวลข้ อมูล โดยคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่ วยในการวิเคราะห์
สินเชื่อ
กง.331 หลักการบริหารสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
FN 331 Financial Institutions Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.211 และ กง.312
การบริหารและการจัดการด้ านต่ างๆ ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ การจัดการ
ด้ านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่ อง การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น การบริหารกําไรและต้ นทุน การวิเคราะห์ ฐานะและความ
มัน่ คง กลยุทธ์ ในการวางแผนทางด้ านการเงินของสถาบันการเงิน แนวทางการแก้ ไขฟื้ นฟูสถาบันการเงิน

กง.341 การบริหารการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
FN 341 Non-Life Insurance Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ ากง.241
ลักษณะความเสี่ยงภัย ประเภทของความเสี ยหายที่เกิดขึน้ แก่ ทรัพย์ สิน ความเสี่ ยงที่อาจก่ อให้ เกิดภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยต่ อ
การบริหารองค์ กร และบทบาทของภาครัฐในการส่ งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย การบริหารการประกันต่ อการบริหารการเงิน
กง.342 การบริหารการประกันชีวติ และสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
FN 342 Life and Health Insurance Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.241
ธุรกิจการประกันชีวิตและสุ ขภาพการประกันชีวิตและสุ ขภาพในรู ปแบบต่ าง ๆเงื่อนไขของกรมธรรม์ ปัจจัยในการคิดอัตราค่ าเบี้ย
ประกันการพิจารณารับประกันและการจ่ ายสินไหมทดแทนการนําไปประยุกต์ ใช้ ในการบริหารความเสี่ ยงภัยที่เกิดขึน้ กับบุคคลและ
ธุรกิจการทําหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลการบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน
กง.344 การประกันภัยและสภาพแวดล้ อม
3 (3-0-6)
FN 344 Insurance Business and Legal Environment
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางกฎหมาย สั ง คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีผ ลต่ อ การดําเนิ นธุ ร กรรมของบริ ษั ท
ประกันภัย ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงระบบการค้ าและการเงินของโลกทีม่ ตี ่ องานทางธุรกิจประกันภัย การจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ ยงภัยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรู ปแบบขององค์ การ
การกําหนดแผนงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กง.351 การวิเคราะห์ ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.312
ตราสารหนีแ้ ละกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไทยและที่เป็ นสากล โครงสร้ างของตราสารหนี้ การกําหนดราคา
พฤติกรรมความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ ตราสารหนีท้ มี่ ลี กั ษณะซับซ้ อน กลยุทธ์ การลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้
กง.391 การวิจยั และโครงการฝึ กงาน
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม. ในภาคฤดูร้อน)
FN 391 Research and Internship Project
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาเอกการเงินฐานะชั้นปี ที่ 3 และมีพนื้ ความรู้ ด้านการเงินในสายวิชาชีพทีน่ ักศึกษาจะไปฝึ กงาน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การทํางานจริงเพือ่ เตรียมตัวก้ าวสู่ การเป็ น ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้ านการเงินที่
มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึ กฝน อบรมและปฏิบัตงิ านจริงกับหน่ วยงานทั้งเอกชนและรัฐในสายวิชาชีพ
การเงินทีน่ ักศึกษาสนใจ และภาควิชาเห็นชอบ (ฝึ กงานรวมจํานวนขั้นตํา่ 200 ชั่วโมง)

กง.399 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัตกิ ารทางด้ านการเงิน1
(ฝึ กงานขั้นตํา่ 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 399 Practical Capability Development in Finance
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาเอกการเงินฐานะชั้นปี ที่ 3
การพัฒนาความสามารถเชิ งปฏิบัติการทางด้ านการเงิน เป็ นการส่ งเสริมให้ นักศึ กษาภาควิชาการเงินได้ มีโอกาสศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติมด้ วยการเข้ าฝึ กงาน เพื่อพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ใิ นภาคฤดูร้อนกับหน่ วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนทีส่ นใจ เพือ่ ให้
นักศึ กษาได้ เข้ าใจถึงสภาพความเป็ นจริ งของการทํางาน และนํามาเปรี ยบเทียบกับหลักวิชาที่ได้ ศึกษามา ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพู น
ความรู้ และเสริมสร้ างประสบการณ์ และความสามารถ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ต่ อการทํางานในอนาคต
นักศึกษาทีต่ ้ องการฝึ กงานจะต้ องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนและฝึ กงานในช่ วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม (ฝึ กงานรวมจํานวนขั้นตํ่า
100 ชั่ วโมง) โดยนักศึ กษาต้ องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขว่ าด้ วยการฝึ กงานของคณะฯ และเมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กงานจะมีการ
ประเมินผลการฝึ กงานซึ่งนักศึกษาจะได้ S (ผ่ าน) หรือ U (ไม่ ผ่าน) พร้ อมทั้งได้ รับใบรับรองประเมินผลการฝึ กงานจากหน่ วยงาน
เมือ่ ผลการฝึ กงานผ่านเกณฑ์
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
FN 413 Strategic Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311 และ กง.312
การวางแผนด้ านการเงินโดยบูรณาการความรู้ หลายด้ าน เช่ น บัญชีวศิ วกรรม เศรษฐศาสตร์ เพื่อมองภาพรวมของแผน และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ (strategy) และกลวิธี (tactical) ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของบริษัทเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มแก่ บริษัท การควบคุม
ต้ นทุนการผลิตโดยใช้ หลัก Value Engineering กระบวนการควบคุมและประเมินผลสํ าเร็ จของแผนด้ วยวิธีการสมัยใหม่ เช่ น
Balanced Scorecard ประเด็นด้ านธรรมาภิบาลโดยใช้ ตวั อย่ างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็ นการบรรยาย พร้ อมทํากรณีศึกษา
กง.415 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311 และกง.312
ประเภทของความเสี่ ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทางการเงินที่องค์ กรประสบ
การวัดความเสี่ยงเพือ่ เปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ แนะนําวิธี และเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ ยงให้ มี
ระดับทีส่ อดคล้ องกับนโยบายความเสี่ยง

กง.421 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311
เครื่องมือต่ าง ๆ สํ าหรับการวิเคราะห์ ทางการเงิน เพื่อใช้ ในการประเมินความสํ าเร็จของกลยุทธองค์ กร ซึ่งวัดโดยความสามารถใน
การทํากําไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อคาดการณ์ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ ง
เป็ นพืน้ ฐานทีส่ ําคัญสําหรับการประเมินมูลค่ า และการวิเคราะห์ สินเชื่อ

กง.425 การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 425 Financial Viability Study
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาวิชาเอกภาควิชาการเงินฐานะชั้นปี ที่ 4
เครื่องมือและเทคนิคต่ าง ๆ ทีจ่ ะใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการเติบโตทางการเงิน หลักและวิธีปฏิบัตใิ นการจัดทํา
แผนธุ รกิจ การประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการในลักษณะต่ างๆ ทั้งที่เป็ นโครงการใหม่ การขยายกิจการ การเปลี่ยนแทน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ความล่ าช้ าของโครงการ และการสิ้นสุ ดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคิดของเงือ่ นไขทีอ่ าจจะเป็ นไป
ได้ จริง (Real Options) ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุนระยะยาวต่ าง ๆ การฝึ กปฏิบัติทําโครงการจําลองที่มี
ลักษณะเหมือนจริงทุกประการเพือ่ นําทฤษฎีทเี่ รียนมาประยุกต์
กง.428 การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
FN 428 Investment Banking
บังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุ รกิจหลักทรั พย์ หลักการสร้ างมูลค่ าให้ กับกิจการและผู้ลงทุนจากการควบกิจการ การ
ครอบงํากิจการ การปรั บโครงสร้ างเงินทุนของกิจการ การทํารายงาน การวิเคราะห์ ธุรกิจ และการเสนอขายหลักทรั พย์ โดยมีท้ัง
ภาคทฤษฎีซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ทางการจัดการการเงินและภาคปฏิบัตจิ ากประสบการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในต่ างประเทศและในประเทศไทย
กง.451 การวิเคราะห์ ตราสารทุน
3 (3-0-6)
FN 451 Equity Securities Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.312
การวิเคราะห์ และประเมินมูลค่ าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐาน การวิเคราะห์ เศรษฐกิจการวิเคราะห์ อุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์ บริ ษัท การประเมินราคาหลักทรั พย์ แบบการคิดลดกระแสเงินสดการวิเคราะห์ หลักทรั พย์ เชิ งเปรี ยบเทียบการ
วิเคราะห์ หลักทรัพย์ ทางเทคนิคการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ เชิงปริมาณการประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
กง.452 การวิเคราะห์ อนุพนั ธ์ ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 452 Financial Derivatives Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.312
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Futures/Forward) สิ ทธิอนุพันธ์ เช่ น Options และ Warrants และ Swaps ทฤษฎี
การกําหนดราคาตราสารเหล่ านีก้ ารออกแบบกลยุทธ์ ทเี่ หมาะสมเพือ่ เก็งกําไรหรือป้ องกันความเสี่ยง
กง.461 การบริหารการเงินระหว่ างประเทศขั้นสู ง
3 (3-0-6)
FN 461 Advanced International Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.313
ตลาดการเงินระหว่ างประเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึน้ ในตลาดการเงินแหล่ งเงินทุนที่ธุรกิจสามารถระดมเงินได้ ท้งั จาก
ตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหนี้สินระหว่ างประเทศ การบริ หารการเงินของกิจการข้ ามชาติ อันได้ แก่ การวิเคราะห์ การ ลงทุน
โดยตรงการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ระหว่ างประเทศ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทางการเมือง การจัดทํางบจ่ ายลงทุนระหว่ างประเทศ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

กง.471 แบบจําลองสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 471 Statistical Models for Financial Research
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาวิชาเอกการเงิน ฐานะปี 4 และสอบได้ วชิ า พบ.204
การประมาณค่ าความสัมพันธ์ ของตัวแปรทางการเงินโดยใช้ แบบจําลองเศรษฐมิติ การประยุกต์ วิธีเศรษฐมิติมาใช้ สร้ างแบบจําลอง
ทางการเงิน โดยเน้ นวิธีวเิ คราะห์ แบบเหตุการณ์ ศึกษา (Event Studies) โดยใช้ ตวั อย่ างเหตุการณ์ ทางการเงินในประเทศไทยประกอบ
เพือ่ ให้ นักศึกษามีแนวทางในการทําวิจยั ทางการเงินต่ อไปได้
กง.491 สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 491 Seminar in Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311 และกง.312
การวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาทางการเงินที่ เป็ นปั จจุบัน โดยการเรี ยนรู้ จะหยิบยกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อใช้ กรณีศึกษาเป็ น
เครื่องมือให้ นักศึกษาวิเคราะห์ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่ วมกัน โดยมีอาจารย์ ผ้สู อนเป็ นผู้ชี้นําให้ ได้ ข้อสรุปทีส่ มเหตุสมผล และ
มีความถูกต้ องในเชิงวิชาการ
กง.494 วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
FN 494 Financial Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.311 และกง.312
การประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์ และสถิตริ วมกับทฤษฎีทางการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเงินสํ าหรับแก้ ปัญหาทาง
การเงินอย่ างสร้ างสรรค์ แก่ ผู้ลงทุนและผู้ระดมเงินทุน การศึกษาเป็ นการเฉพาะในเรื่ องการระบุพฤติกรรมเชิงสุ่ มของหลักทรัพย์
กลุ่มหลักทรัพย์ และกลุ่มอนุพนั ธ์ การออกแบบหลักทรัพย์ การกําหนดราคาและการวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ในตลาดการเงินโดย
ใช้ สูตรการคํานวณและโดยวิธีตวั เลข การออกแบบกลยุทธ์ เพือ่ การค้ าหลักทรัพย์ การกระจาย การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
FN 499 Independent Study in Finance
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กง.311 และกง.312
ค้ นคว้ าหัวข้ อทางการเงินที่น่าสนใจ หรื อหัวข้ อที่สามารถตรวจสอบได้ (Testable Hypothesis) ด้ วยตนเอง เรี ยนรู้ การคิด และ
วิเคราะห์ ปัญหา เพือ่ ตอบคําถามอย่ างเป็ นระบบ โดยอาศัยข้ อมูลจากแหล่ งต่ างๆ การฝึ กทักษะการเขียนรายงานวิจยั
วิชาเอกการตลาด
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
(สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ หรือนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ จะย้ ายเข้ าคณะพาณิชย์ ฯ เท่ านั้น)
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะทีเ่ ป็ นหน้ าทีห่ ลักทีส่ ําคัญอย่ างหนึ่งทางธุรกิจ โดยเน้ นแนวคิดการตลาด
สมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่สํ าคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสั ง คมสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่ อการตัดสิ น ใจทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่ วนประสมทางการตลาด และกระบวนการบริหารการตลาดเบือ้ งต้ น ตลอดจนจริยธรรมของนักการ
ตลาด

กต.202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
(สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ)
แนวคิด แนวปฏิบัติและระบบการตลาดสมัยใหม่ ในการนําเสนอสิ นค้ า/บริการ การกําหนดราคา การจัดจําหน่ าย และการ
สื่อสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย บนพืน้ ฐานความเข้ าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้ า
ตลอดจนผลกระทบทีม่ ตี ่ อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK 311 Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อทําความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนือ้ หาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซึ่ งเน้ น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ตลอดจนปัจจัยต่ าง ๆ ทางจิตวิทยา ทางสั งคม
และทางวัฒนธรรมที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่งมุ่งทําความเข้ าใจลูกค้ าจากมิติทางสั งคมและ
วัฒนธรรมโดยการนําแนวความคิดและทฤษฎีทางสั งคมวิท ยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ ใช้ ในการศึ กษาพฤติกรรมผู้บริ โภค
เนือ้ หาวิชาครอบคลุมแนวความคิดในการทําความเข้ าใจพฤติกรรมต่ างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้ าองค์ กรด้ วย
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK 312 Marketing Planning
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.311
ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารการตลาดโดยมุ่งพัฒนา ทักษะและประสบการณ์ ในการจัดทําแผนการ
ตลาด เนือ้ หาวิชาครอบคลุมการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่ างยิง่ พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แข่ งขันและปั จจัยอื่นๆ การกําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการ
ควบคุมการดําเนินงานทางการตลาดภายใต้ หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่ อสังคม
กต.313 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
3 (3-0-6)
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และสอบได้ วชิ า กต.201
หลักการ และกระบวนการในการเสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะในการสื่ อสารเพื่อความสํ าเร็จในวิชาชีพการตลาด
โดยมุ่งเน้ นการนําเสนอ โน้ มน้ าว และสร้ างการยอมรับให้ กับกลุ่มเป้ าหมายในรู ปแบบต่ างๆอย่ างมีประสิ ทธิภาพ บนพืน้ ฐานของ
ความเข้ าใจในหลักการออกแบบกลยุทธ์ การสื่อสาร ข้ อความ ตลอดจนรู ปแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมสําหรับแต่ ละสถานการณ์
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
MK 314 Qualitative Research in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.311

3 (3-0-6)

บทบาทและความสํ าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม
ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่ างๆทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ ในการตลาด เช่ น การสั มภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่ อย การสังเกตการณ์ ฯลฯ เพือ่ เสริมสร้ างความเข้ าใจในเชิงลึกผ่ านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
การวิเคราะห์ และแปลความหมายผลการวิจัย รวมทั้งการตัดสิ นใจเลือกใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะที่เสริมกันกับการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการตัดสินใจ
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK 315 Quantitative Research in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า พบ.204 และ กต.314
บทบาทและความสํ าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม
ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่ างๆ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามแนวทางของการวิจยั เชิงปริมาณทีน่ ิยมใช้ ในการตลาด เช่ น การสํารวจ การ
ทดลอง ฯลฯ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจในเชิ งลึกผ่ านการลงมือปฏิบัติจริ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการวิเคราะ ห์ และแปลความหมาย
ผลการวิจยั รวมทั้งการตัดสินใจเลือกใช้ การวิจยั เชิงปริมาณในลักษณะทีเ่ สริมกันกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
3 (3-0-6)
MK 316 Product and Brand Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.311
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด การผลิตภัณ ฑ์ และตราสิ น ค้ า กลยุทธ์ การบริ ห ารตราสิ นค้ าให้ มีคุณ ค่ า การบริ หารสาย
ผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้ าใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้ าในแต่ ละช่ วง
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการหลีกเลี่ยงความล้ มเหลวของการบริหารงานด้ านผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้ า การกําหนดกลยุทธ์
ส่ วนประสมทางการตลาดอืน่ ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ าการสร้ างตราสิ นค้ าให้ สามารถแข่ งขันได้ ในตลาดโลก
ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลทีม่ ตี ่ อการบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ าและการบริหารผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ าอย่ างมีจริยธรรม
กต.317 การบริหารราคา
3 (3-0-6)
MK 317 Pricing Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า (กต.201 หรือ กต.202) และ กง.201
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับนโยบายราคา กลยุทธ์ การกําหนดราคา การตัดสินใจเปลีย่ นแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ ประเภทต่ างๆ
การใช้ ราคาเป็ นเครื่องมือในการส่ งเสริมการตลาด การกําหนดราคาให้ สอดคล้ องกับส่ วนประสมทางการตลาดอื่น การศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดทีม่ ผี ลกระทบต่ อการทํากําไรของกิจการ และการประยุกต์ ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงปริมาณเข้ ามาช่ วยในการตัดสิ นใจ
ทางด้ านการตลาดเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
กต.318 การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
3 (3-0-6)
MK 318 DistributionChannel Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
บทบาทและข้ อจํากัดของระบบการจัดการช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการบู รณาการช่ องทางการจัดจําหน่ ายกับกลยุทธ์
การตลาด การวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง และการออกแบบช่ องทางการจัดจําน่ ายทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการบริหารเครือข่ ายการจัดจําหน่ าย การกําหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมสํ าหรับการตัดสิ นทางการตลาดในช่ องทางหลายระดับเพื่อ

ความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขันของช่ องทางการจั ดจําหน่ าย รวมทั้งเน้ นบทบาทสมาชิกในช่ องทาง ทัศนคติ และความขัดแย้ งใน
ช่ องทาง การสร้ างแรงจูงใจ และการประสานความสัมพันธ์ ในการสร้ างพันธมิตร การจัดการร้ านค้ า โดยเฉพาะการให้ ความสนใจใน
การพัฒนา ควบคุมและประเมินผลในช่ องทางการจัดจําหน่ ายทั้งตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK319 Integrated Marketing Communications
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.311
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารทางการตลาด การวางแผนการสื่ อสารการตลาด ที่เกี่ยวกับการบริหารสาร และการ
บริหารจุดสัมผัสแบรนด์ เพือ่ ตอบโจทย์ ทางการตลาด โดยมีพนื้ ฐานจากความเข้ าใจผู้บริโภคและและแบรนด์ สินค้ าโดยเฉพาะการวาง
ตําแหน่ งทางการตลาดของแบรนด์ รวมถึงกลยุทธ์ การใช้ สื่อ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสื่ อ กลยุทธ์ ในการผสมผสานสื่ อ การ
ทดสอบและการประเมินผลสื่อ การกําหนดกลยุทธ์ การสื่อสารให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การตลาดอืน่ ๆ
กต.321 การส่ งเสริมการขายและการตลาดด้ วยกิจกรรม
3 (3-0-6)
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.311
แนวคิด หลักการ วิธีการส่ งเสริ มการขายและกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนและการกําหนดกลยุทธ์ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้ การวิเคราะห์ สถานการณ์ การกําหนดเป้ าหมาย การสร้ างสรรค์ เครื่ องมือและเลือกสื่ อที่ผสมผสานกันอย่ าง
เหมาะสม สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การตลาดอืน่ การทดสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
กต.322 การบริหารการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
MK 322 Retail Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการบริ หารการค้ าปลีก สถาบันการค้ าปลีก ความเข้ าใจเรื่ องพฤติกรรมผู้บริโภคและ การแข่ งขัน เพื่อกําหนดกลยุทธ์
การค้ าปลีกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเลือกทําเลทีต่ ้งั ร้ านค้ าปลีก การจัดองค์ กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การทําความเข้ าใจเรื่อง
ห่ วงโซ่ อุปทานและระบบไอทีเพือ่ การจัดการค้ าปลีก การวางแผนด้ านการสิ นค้ า ระบบการจัดซื้อ การกําหนดตรายี่ห้อร้ านค้ าปลีก
การกําหนดราคาขายปลีก ตลอดจนการจัดโปรแกรมส่ งเสริมการตลาด รวมทั้งการบริหารร้ านค้ า การออกแบบร้ านค้ า การจัดวาง
ผัง ร้ านค้ า เพื่ อ นํ า เสนอสิ น ค้ า การให้ บ ริ ก าร เทคนิ ค การขายปลีก รวมไปถึ ง การค้ า ปลีก ระหว่ า งประเทศ และการค้ า ปลี ก
อิเล็กทรอนิกส์
กต.323 การบริหารงานขาย
3 (3-0-6)
MK 323 Sales Management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
การบริ หารงานขายยุคใหม่ ที่ต้องใช้ ข้อมูลจากภายนอกมาช่ วยในการวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อหาโอกาส อุปสรรค์ จุดด้ อย
จุดเด่ น และนําข้ อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณมาใช้ วางแผนเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของลูกค้ า การสร้ างทีมงานขายและ
การบริหารงานขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

กต.331 การตลาดธุรกิจ
3 (3-0-6)
MK 331 Business – to – Business Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการและแนวทางในการดําเนินธุ รกิจการตลาดธุ รกิจ ซึ่ งแตกต่ างจากการตลาดสิ นค้ าอุปโภคบริ โภค การจัดซื้อสิ นค้ า
พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุ รกิจ โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ การตลาด การพัฒนาและการบริ หารผลิตภัณฑ์ ช่ องทางการ
จําหน่ ายในการตลาดธุรกิจ การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ การส่ งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน การขายและการบริหารการขาย การตั้ง
ราคาสินค้ าและการเจรจาเพือ่ เพิม่ คุณค่ า การประเมินผลความพยายามทางการตลาด การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า และวิสัยทัศน์
ของการตลาดธุรกิจ
กต.332 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
MK 332 Services Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
ความสํ าคัญของอุตสาหกรรมบริ การต่ อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก ความแตกต่ างระหว่ าง ‚สิ นค้ า‛
และ ‚บริการ‛ ซึ่งนําไปสู่ ลักษณะเฉพาะ และปัญหาด้ านการตลาดที่แตกต่ างของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรม
บริ การ เครื่ องมือที่ใช้ สําหรั บการประเมิน และการปรั บปรุ งคุณภาพการบริ การ การวางแผนการตลาดในการให้ การบริ การ การ
ออกแบบส่ วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์ การตลาดสําหรับการแข่ งขันในอุตสาหกรรมบริการ
กต.333 การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
MK 333 International Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการ แนวคิด และวิธีดาํ เนินธุรกิจการตลาดระหว่ างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบธุรกิจและปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ แนวความคิดด้ านการตลาดแบบไร้ พรมแดน กลยุทธ์ การตลาดระหว่ างประเทศ การส่ งออก การนําเข้ า และการ
ลงทุนในต่ างประเทศ การวิเคราะห์ ปัญหาต่ างๆ ที่มีผลต่ อการดําเนินงานด้ านการตลาดระหว่ างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหา
การตลาดระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วเนื่องกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
กต.334 การตลาดการเกษตร
3 (3-0-6)
MK 334 Agricultural Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
อุตสาหกรรม และโครงสร้ างตลาดสิ นค้ าการเกษตร บทบาทความสํ าคัญของตลาดเกษตรต่ อระบบเศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบ
ของตลาดกลาง ตลาดซื้อขายล่ วงหน้ า นโยบายของรัฐบาล การแข่ งขัน เทคโนโลยีเพื่อสิ นค้ าเกษตร รวมทั้งปัจจัยอื่นทางธุ รกิจที่
ส่ งผลต่ อการกําหนดรู ปแบบธุ รกิจการเกษตร การสร้ างคุณค่ าทางการตลาดและตราสิ นค้ า การกําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองตลาดและการได้ เปรียบเชิงการแข่ งขันสําหรับสินค้ าเกษตร การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตรในตลาดโลก
กต.335 กลยุทธ์ การตลาดสุ ขภาพ
MK 335 Health-Care Marketing Strategy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202

3 (3-0-6)

ความสําคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมบําบัดรักษาสุ ขภาพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษยชาติและส่ งเสริมการ
ท่ องเทีย่ ว โดยเน้ นหลักการพัฒนากลยุทธ์ ส่ วนประสมทางการตลาดทีเ่ หมาะสม ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์ อนื่ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับบริหารธุรกิจบําบัดรักษาสุ ขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชนที่ก่อประโยชน์
อย่ างแท้ จริ งในการทําให้ ผู้บริ โภคมีชีวิตยืนยาว ปลอดภัย แข็งแรง และเสริ มสร้ างศั กยภาพการท่ องเที่ยวสุ ขภาพ ภายใต้ หลัก
จริยธรรมและความความรับผิดชอบต่ อสังคม
กต.341 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
MK 341 Special Topics in Marketing 1
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็ นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็ นที่สนใจ หรือเป็ นแนวโน้ มที่
สําคัญในอนาคต เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.342 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 2
1.5 (1.5-0-3)
MK 342 Special Topics in Marketing 2
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็ นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็ นที่สนใจ หรือเป็ นแนวโน้ มที่
สําคัญในอนาคต เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.343 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 3
1.5 (1.5 -0-3)
MK343 Special Topics in Marketing 3
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็ นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็ นที่สนใจ หรือเป็ นแนวโน้ มที่
สําคัญในอนาคต เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.411 การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK411 Marketing Analysis and Decision-Making
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า พบ.204 และ กต.311
ขอบเขต ลักษณะ ตลอดจนกระบวนการในการตัดสิ นใจที่สําคัญในการบริ หารตลาด ภายใต้ ภาวะการแข่ งขัน และความไม่
แน่ นอนของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ ตลอดจนฝึ กปฏิบัติในการนําแนวคิด และเครื่องมือต่ างๆ มาใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมจาก แหล่ งต่ างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์ กรเพื่อนําเสนอรายงานในรู ปแบบที่ตอบโจทย์ การตัดสิ นใจ
ของผู้บริหารการตลาดได้ อย่ างเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ และสถานการณ์ ทแี่ ตกต่ างกัน
กต.412 กลยุทธ์ การตลาด
3 (3-0-6)
MK412 Marketing Strategy
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกการตลาด และสอบได้ วชิ า กต.312
กลยุทธ์ ที่มีความสํ าคัญต่ อความสํ าเร็ จของธุ รกิจ การวิเคราะห์ การพัฒนาและประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ การตลาดในธุ รกิจจริ ง เพื่อ
สร้ างทักษะและประสบการณ์ ในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดที่เหมาะสมในสถานการณ์ ต่างๆ การศึกษากระบวนการในการกําหนด

กลยุทธ์ การตลาด การดําเนินกลยุท ธ์ ในทางปฏิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้ กรณีศึกษาและเกมจําลองทาง
การตลาดเป็ นเครื่องมือในการประมวลความรู้ และเทคนิคเพื่อกําหนดกลยุทธ์ การตลาดได้ อย่ างเหมาะสม ภายใต้ หลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพการตลาด
กต.421 การตลาดหัวข้ อพิเศษ 4
3 (3-0-6)
MK421 Special Topics in Marketing 4
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็ นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็ นที่สนใจ หรือเป็ นแนวโน้ มที่
สําคัญในอนาคต เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MK422 Entrepreneurial Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
ทฤษฎี แนวความคิด และกลยุทธ์ การตลาดผู้ประกอบการซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้ ได้ กบั
ธุรกิจทีเ่ กิดใหม่ และทีม่ อี ยู่แล้ วซึ่งมีการดําเนินธุรกิจอยู่ในสภาวะแวดล้ อมทีผ่ นั ผวนและมีการเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็ว การอภิปราย
วิวฒ
ั นาการของการตลาดผู้ประกอบการซึ่งเชื่อมแนวความคิดแบบการตลาดและการเป็ นผู้ประกอบการเข้ าด้ วยกัน การอภิปรายและ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบสําคัญของการตลาดแบบผู้ประกอบการ กระบวนการเชิงรุ กในการระบุ ประเมิน และใช้ โอกาสที่มีอยู่ในตลาด
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งลูกค้ ากลุ่มใหม่ โดยยังรั กษาฐานลูกค้ าเก่ าที่ทํากําไรให้ กับบริษัท การศึกษาใช้ กรณีศึกษาประกอบการเรี ยนการสอน
โดยมุ่งหวังให้ นักศึกษาเรียนรู้ วธิ ีการวางกลยุทธ์ การตลาดแบบผู้ประกอบการโดยใช้ วธิ ีการใหม่ ๆในการจัดการความเสี่ ยง การจัดสรร
ทรัพยากร และการสร้ างมูลค่ าให้ กบั ธุรกิจ
กต.423 การตลาดเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
MK 423 Sustainability Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.312
การบริหารการตลาดบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เริ่มจากอภิปรายปัญหาและการเปลีย่ นแปลงทางด้ าน
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและการตลาดแบบดั้งเดิม การนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่ างยั่งยืนมา
เป็ นพืน้ ฐานและเป้ าหมายสําคัญในการสร้ างความรับผิดชอบของธุรกิจและการตลาดต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม แก่ นของวิชานีอ้ ยู่ที่
การพัฒนากลยุทธ์ การแข่ งขันทางการตลาดด้ วยความรับผิดชอบเพือ่ ลดผลกระทบพร้ อมไปกับสร้ างมูลค่ าและคุณค่ าต่ อสิ่ งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกลุ่มต่ างๆภายใต้ ข้อจํากัดที่ต้องไม่ ละเมิดต่ อความยั่งยืนของระบบนิเวศและสั งคม นอกจากนี้วิชานี้ยังให้
ความสําคัญอย่ างเท่ าเทียมกันต่ อการพัฒนาวิธีการในการสร้ างการบริโภคอย่ างยัง่ ยืนซึ่งรวมถึงการตลาดเพือ่ ลดการบริโภค วิชานีจ้ บ
ด้ วยการแนะนําแนวทางการนําหลักการตลาดไปประยุกต์ ใช้ กบั งานขององค์ กรทีม่ ไิ ด้ มเี ป้ าหมายมุ่งหวังผลกําไรและวิสาหกิจสังคม
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด
3 (0-0-9)
MK 499 Independent Study in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
การวิจัยปัญหาหรื อหัวข้ อพิเศษทางการตลาดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภายใต้ การควบคุมดูแล และให้ คําแนะนําของ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชา

วิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
IS 201 Management Information Systems
บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์ เน็ต ต่ อองค์ กร องค์ ประกอบของ
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศที่แบ่ งตามการบริหารและการตัดสิ นใจ การ
ได้ มาซึ่งระบบสารสนเทศ รวมถึงประเด็นด้ านจริยธรรม ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
รส.216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS 216 End-User Application Development
เครื่ องมือหรื อเทคนิคที่จะช่ วยให้ ผู้ใช้ ที่ไม่ ใช่ ผู้ชํานาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้ างซอฟต์ แวร์ อย่ างง่ าย หรื อเพิ่มขยาย
แอปพลิเ คชั่ นที่มีอยู่ ได้ ภาษาที่ใช้ สําหรั บการสร้ างหน้ าเว็บ ระบบจัดการเนื้อหา ซอฟต์ แวร์ กระดาษทําการ ซอฟต์ แวร์ จัดการ
ฐานข้ อมูล หรือเครื่องมือ และเทคนิคอืน่ ๆ โดยแอปพลิเคชั่นทีพ่ ฒ
ั นาจะเน้ นไปทีแ่ อปพลิเคชั่นทางธุรกิจเป็ นหลัก
รส.311 แนวคิดการสร้ างโปรแกรม
3 (3-0-6)
IS 311 Programming Concepts
ขั้นตอนในการเขียนข้ อความสั่ง เครื่องมือการออกแบบทีใ่ ช้ ในการพัฒนาแนวทางแก้ ปัญหา เช่ น ผังงาน และแผนภาพกิจกรรม
เป็ นต้ น แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้ อมูล และโครงสร้ างการควบคุม ขั้นตอนวิธีพนื้ ฐาน และไวยากรณ์ ของภาษา การ
ฝึ กปฏิบัตกิ ารเขียนโปรแกรมประยุกต์ ทางธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
รส.314 ระบบฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
IS 314 Database Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
แนวคิดและองค์ ประกอบของระบบฐานข้ อมูลระบบการจัดการฐานข้ อมูลโมเดลและสถาปัตยกรรมของฐานข้ อมูลภาษาสําหรับ
นิยามและจัดดําเนินการฐานข้ อมูลการออกแบบฐานข้ อมูลการสํ ารองข้ อมูลและการกู้ข้อมูล การเกิดภาวะพร้ อมกันความบูรณภาพ
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้ อมูลและจริ ยธรรมการใช้ ฐานข้ อมูลฐานข้ อมูลแบบกระจายและการใช้ SQL ในการสร้ างการ
เรียกใช้ และปรับปรุงฐานข้ อมูล
รส.315 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 315 Information System Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
ภาพรวมและสภาพแวดล้ อมของการทํางานเป็ นนักวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศให้ กับองค์ กรธุรกิจ องค์ ความรู้
ทักษะ และจรรยาบรรณที่ช่วยให้ นักวิเคราะห์ ประสบความสํ า เร็จในวิชาชีพ เช่ น วิธีการวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาโดยใช้ แนวคิดเชิ ง
ระบบ และการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หากระบวนการทํ า งานทางธุ ร กิ จ เป็ นต้ น รวมทั้ ง ขั้ น ตอน กิ จ กรรมที่ ต้ อ งทํ า ใน
กระบวนการพัฒนาระบบและผลลัพธ์ ทไี่ ด้ ในแต่ ละขั้นตอน แนวคิดระเบียบวิธี และเทคนิคหลักๆ สําหรับการพัฒนาระบบซึ่งเป็ นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ ตลอดจนเครื่องมือต่ างๆ สํ าหรับการพัฒนาระบบ เช่ น Computer Aided Software Engineering

(CASE) เป็ นต้ น โดยเน้ นทั้งภาคทฤษฎีและฝึ กปฏิบัตใิ ห้ นักศึกษาสามารถใช้ แนวคิด ระเบียบวิธี เทคนิค และเครื่องมือต่ างๆ เหล่ านั้น
ในการวิเคราะห์ ระบบเพือ่ จัดทําแผนงานโครงการและข้ อกําหนดความต้ องการระบบได้
รส.316 การออกแบบส่ วนต่ อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS 316 User Interface Design
แนวคิดและโมเดลต่ างๆที่ใช้ อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ในการโต้ ตอบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ (User interface) ทีเ่ สริมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และศึกษารู ปแบบการ
โต้ ตอบ (Interactive Styles) ประเภทต่ างๆ ที่ออกแบบระบบงานสามารถเลือกใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมโดยในแต่ ละรู ปแบบของการ
โต้ ตอบจะศึกษาถึงเทคนิคแนวทางประเด็นและข้ อควรพิจารณาต่ างๆ ในการออกแบบเพื่อให้ ได้ ตัวประสานกับผู้ใช้ ที่ดี นอกจากนี้
นักศึกษาจะได้ ฝึกสร้ างต้ นแบบ (Prototype) ตัวประสานกับผู้ใช้ ของระบบงานจริง รวมทั้งได้ ฝึกทดสอบและประเมินตัวประสานกับ
ผู้ใช้ โดยใช้ มาตรวัดต่ างๆ
รส.321 เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
3 (3-0-6)
IS 321 Application Development Tools (A)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.311
แนวคิดและทักษะทีจ่ าํ เป็ นในการเขียนแอปพลิเคชั่นซอฟต์ แวร์ โดยใช้ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ที่ไม่ ผูกขาดความเป็ น
เจ้ าของ (Non-proprietary development tools) ร่ วมกับเรียนรู้ ด้วยตัวอย่ างโปรแกรม โดยจะมุ่งเน้ นการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
เพือ่ การเข้ าถึงและจัดการข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
รส.322 เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
3 (3-0-6)
IS 322 Application Development Tools (B)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.311
คุณสมบัติและความสามารถของเครื่องมือทางซอฟต์ แวร์ ที่เป็ นที่นิยมและใช้ กันอย่ างแพร่ หลายในปัจจุบัน สํ าหรั บการสร้ าง
ระบบงาน โดยจะมุ่ ง เน้ น การฝึ กปฏิ บั ติ นํ า ความสามารถต่ า งๆของเครื่ อ งมื อ เช่ น การสร้ างโปรแกรม ด้ ว ยภาพ (Visual
Programming) การสร้ างส่ วนต่ อประสานกราฟิ กกับผู้ใช้ การหาข้ อผิดพลาดของ การสร้ างรหัสคําสั่ งพืน้ ฐานโดยอัตโนมัติ และการ
จัดการ Components เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสร้ างโปรแกรมเป็ นต้ นมาใช้ ในการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจที่สามารถเข้ าถึง
ฐานข้ อมูลและจัดการข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
รส.323 การสร้ างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-6)
IS 323 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส. 311
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทางธุรกิจโดยใช้ ระเบียบวิธีเชิงวัตถุวชิ านีค้ รอบคลุมแนวคิดหลักในการสร้ างโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้ แก่
การห่ อหุ้ม การรับทอดและภาวะหพุสัณฐาน และหลักการออกแบบเชิ งวัตถุโดยนําสั ญกรณ์ ยูเอ็มแอลมาใช้ ประกอบการออกแบบ
โปรแกรม
รส.351
IS 351

การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ERP ในองค์ กร
Applications of ERP in Organizations

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
แนวคิดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์ กร (ERP) รวมถึงการเชื่ อมโยงระบบให้ เข้ ากับกลยุทธ์ ขององค์ กร
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วกับการติดตั้ง ERP วิธีการติดตั้งระบบเบือ้ งต้ น ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ERP รวมทั้งหน้ าที่งานหลักของ
ระบบทีส่ ามารถปรับใช้ กบั งานของหน่ วยงานต่ างๆ โดยเน้ นการศึกษากระบวนการทํางานหลักของธุรกิจ
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IS 352 Electronic Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
ความสําคัญและคุณค่ าของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การทําธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการรั กษาความปลอดภัย ระบบการชํ าระเงิน ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริ การอิเล็กทรอนิกส์
รั ฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายที่เ กี่ย วข้ อง การวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ เ พื่อ ทํา ธุ ร กิจอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ รวมถึง กรณีศึ ก ษาด้ า นธุ ร กิจ
อิเล็กทรอนิกส์
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 353 Computer Network Technology for Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
แนวคิดพืน้ ฐานเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ใช้ กับงานทางธุ รกิจ หัวข้ อที่ศึกษารวมถึงเทคโนโลยีและการใช้ งาน
เครือข่ ายประเภทต่ างๆ ทั้งเครื อข่ ายใช้ สายและเครือข่ ายไร้ สาย ตัวแบบเครื อข่ าย โพรโทคอลที่นิยมใช้ ในการสื่ อสาร การใช้ งานทั้ง
ซอฟต์ แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ด้านเครือข่ ายกับระบบงานประยุกต์ ต่างๆ เช่ นอีเมลและเว็บ เป็ นต้ น ความเชื่อถือได้ และสมรรถนะของ
เครือข่ าย คุณภาพของบริการจากเครือข่ าย ความมัน่ คงของเครือข่ าย การออกแบบเครือข่ ายให้ เหมาะสมกับการใช้ งานทางธุรกิจ การ
จัดการเครือข่ ายให้ มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรม และสายอาชีพงานทางเครือข่ าย
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS 356 Enterprise Information Systems Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
แนวคิดระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Information Systems) โดยเริ่มตั้งแต่ ประเภทและรู ปแบบต่ างๆ ของระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ การนําระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ปรั บเปลี่ยนสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับองค์ กร การวางแผนระบบสารสนเทศ การ
ประเมินมูลค่ าของระบบสารสนเทศ (Information System Economics) การควบคุมระบบสารสนเทศให้ มีคุณภาพและทํางานได้
สอดคล้ องกับเป้ าหมายของการนํามาใช้ รวมทั้งการบริหารทรัพย์ สินทางด้ านระบบสารสนเทศ
รส.357 การพาณิชย์ เคลือ่ นที่
3 (3-0-6)
IS 357 Mobile Commerce
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.352
ทําความรู้ จกั การพาณิชย์ ซึ่งใช้ อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เคลือ่ นทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการทําธุรกิจ เนือ้ หาครอบคลุมการประยุกต์ ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ให้ บริ การสื่ อสารไร้ สาย ผู้มีบทบาทต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพาณิชย์ เคลื่อนที่ และวงจรชี วิตของการพาณิชย์
เคลือ่ นที่ ความต้ องการเทคโนโลยีและกรอบงานหลายชั้น การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีด้านต่ าง ๆ เช่ น บริการทางการเงิน ธุรกิจบันเทิง

การจัดการบริการเชิงป้ องกัน การบริการเชิงตําแหน่ งแหล่ งที่ การจัดการบริการการพาณิชย์ เคลื่อนที่ และรู ปแบบทางธุรกิจต่ าง ๆ
ประเด็นใหม่ เกีย่ วกับการพาณิชย์ เคลือ่ นที่
รส.358 เทคโนโลยีสมัยใหม่ กบั การบริหารงานในองค์ กร
3 (3-0-6)
IS 358 Emerging Technologies for Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 3
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาประยุกต์ กบั แนวคิดทางการบริหารเพื่อพัฒนาระบบงาน ซึ่งก่ อให้ เกิดคุณค่ าทางธุรกิจ
เสริมสร้ างการเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งภายในองค์ กรและระหว่ างองค์ กร หรือปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้ าหรือบริการของ
องค์ กร การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆขององค์ กร ปัญหาต่ างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทางด้ านเทคนิค และประเด็นทางด้ านจริยธรรม โดยเรียนรู้
จากกรณีศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ นักศึกษาจะได้ ไปศึกษาดูงาน และได้ ฝึกทักษะการสร้ างแนวคิดในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์ เน็ต
3 (3-0-6)
IS 411 Internet Application Development
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.311 และ รส.314
วิธี ก ารและขั้ น ตอนการพัฒ นาระบบงานบนเว็บ และโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ต้ อ งอาศั ยอิน เทอร์ เน็ ต เทคโนโลยีโ พรโทคอล
มาตรฐาน เครื่ องมือ และภาษาโปรแกรมต่ างๆ ทั้งในฝั่งไคลเอ็นต์ และ เซิ ร์ฟเวอร์ ที่ใช้ สําหรับพัฒนาระบบงานบนเว็บ การเก็บ
สถานะโดยใช้ กลไก เช่ น คุกกี้ และ เซสชั่น เป็ นต้ น การใช้ สื่อประสมกับเว็บ การสร้ างเว็บแบบโต้ ตอบ การเชื่อมเว็บกับฐานข้ อมูล
และระบบประยุกต์ อนื่ รวมทั้งจุดอ่ อนของระบบงานบนเว็บ ที่เสี่ ยงต่ อการเป็ นเป้ าโจมตีให้ เกิดความเสี ยหายโดยเฉพาะในส่ วนของ
การเขียนโปรแกรมของระบบงานบนเว็บ และแนวทางเบือ้ งต้ นในการสร้ างความมัน่ คงปลอดภัย ให้ กับระบบงานบนเว็บ
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 415 Information System Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า (1) รส.311 (2) รส.314และ (3) รส.315
ภาพรวมของขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อออกแบบ สร้ าง และนําระบบสารสนเทศไปใช้ ให้ เกิดผล ในแต่ ละ
ระเบียบวิธีหลักๆ ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปในวิชาชีพ
แนวคิ ด และเทคนิ ค ต่ า งๆ สํ า หรั บ การออกแบบตั ว ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ ตั ว ประสานกั บ ระบบสารสนเทศอื่ น ฐานข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมระบบ ระบบเครื อข่ ายที่รองรั บการทํางานของระบบ โปรแกรม ความมั่นคงปลอดภัยและความถู กต้ องในการ
ทํางานของระบบ รวมทั้งการทดสอบการทํางานของระบบ ตลอดจนการจัดทําข้ อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และ
การจัดทําเอกสารประกอบระบบ การฝึ กปฏิบัตใิ ห้ สามารถประยุกต์ ใช้ แนวคิดและเทคนิคเหล่ านี้ ร่ วมกับเครื่องมือต่ างๆ เช่ น CASE
และ IDE เป็ นต้ น เพื่อสร้ างตัว แบบระบบที่อ อกแบบ รวมทั้ง จัดทําข้ อกํา หนดคุ ณลักษณะทางเทคนิค ของระบบ และสร้ า ง
องค์ ประกอบส่ วนต่ างๆ ของระบบให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคฯทีไ่ ด้ จดั ทํา
รส.416 การประยุกต์ ใช้ เครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลือ่ นทีส่ ําหรับธุรกิจ
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.353

3 (3-0-6)

แนวคิดพืน้ ฐานสําหรับเครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลื่อนที่ ที่สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ กับงานทางธุรกิจในทุกวันนี้ หัวข้ อที่
ศึกษารวมถึง ความรู้ พนื้ ฐานของเครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลือ่ นที่ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ พนื้ ฐานสําหรับเครือข่ ายเหล่ านี้ การ
สื่ อสั ญญาณ แบบไร้ สาย การควบคุมการเข้ าถึงสื่ อ (MAC) การกําหนดเส้ นทางเดิน (routing) โพรโทคอลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวกับเครือข่ ายไร้ สายและเครือข่ ายเคลื่อนที่ (mobile network) ประเภทและลักษณะงานประยุกต์ ที่เกิดจากเทคโนโลยีเครือข่ าย
เหล่ านี้ ความมัน่ คงของเครือข่ าย การวางแผนและการดําเนินงานของเครือข่ ายเหล่ านี้ เช่ น WLAN WPAN และ ระบบ geo-location
รวมถึงการใช้ งานเครือข่ ายเหล่ านี้ โดยคํานึงถึงจริยธรรม ตลอดจนศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และงานประยุกต์ ของผลิตภัณฑ์
หรือบริการทีอ่ าศัยเทคโนโลยีเหล่ านี้ เช่ น เทคโนโลยี spread-spectrum radio อินฟราเรด cellular และดาวเทียม
รส 417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
3 (3-0-6)
IS 417 Intelligent Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
ประเภทและการประยุกต์ ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมต่ างๆ ศึกษาแนวคิด กระบวนการวิธีการ เทคนิคของระบบผู้เชี่ยวชาญ
(Expert systems) และ นิวรอนเนทเวอร์ ค (Neural network) รวมทั้งการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญจากเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ
(Expert System Shell)
รส.418 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 418 Decision Support and Business Intelligence System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
แนวคิดกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และตัวแบบสําหรับการตัดสิ นใจในทุกระดับองค์ กร ศึกษาคุณลักษณะและการทํางานของ
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรั บสนั บสนุนการตัดสิ นใจในทุกระดับบริ หาร เพื่อเสริ มสร้ างประสิ ทธิผลในการตัดสิ นใจ
รวมทั้งศักยภาพในการแข่ งขันขององค์ กร
รส.419 การจัดการข้ อมูลบนเว็บ
3 (3-0-6)
IS 419 Web Data Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส. 314
แนวคิดในการสร้ างตัวแบบข้ อมูลและการค้ นคืน การจัดการเนือ้ หาบนเว็บ การบูรณาการเว็บกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี
และการจัดการการบริการข้ อมูลทางเว็บ การสร้ างตัวแบบและการสอบถามข้ อมูลแบบ เอ็กซ์ เอมแอล การทําดัชนีและเทคนิคในการ
จัดการข้ อมูลเว็บ เทคโนโลยีการค้ นหา ตัวแบบการค้ นคืนชนิดต่ าง ๆ และตัวอย่ างการใช้ งาน
รส.451 ความมัน่ คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 451 Information System Security and Control
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
ความเสี่ ยง ที่อาจเกิดขึน้ กับระบบสารสนเทศด้ านต่ างๆ เช่ น ด้ านการจัดการ การปฏิบัติงาน ระบบเครื อข่ าย ฐานข้ อมูล และ
โปรแกรม เป็ นต้ น การควบคุมทีอ่ งค์ กรซึ่งติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นควรจัดทํารวมทั้งมาตรฐาน กฏหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รส.456
IS 456

การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์
Software Quality Assurance

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า (1) รส.311 (2) รส.314 และ (3) รส.315
การทดสอบซอฟต์ แวร์ เบื้องต้ น และการประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์ ภาพรวมของการทดสอบโปรแกรม การออกแบบกรณี
ทดสอบ การทดสอบโมดูล การทดสอบคําสั่งระดับสู ง การตรวจจับ การทดสอบอินเตอร์ เน็ตแอปพลิเคชั่น ภาพรวมของการจัดการ
คุณภาพ การตรวจสอบการพัฒนาการประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์ สําหรั บโครงการขนาดเล็ก การ
ประเมินต้ นทุนเกีย่ วกับคุณภาพ มาตรฐานและมาตรวัดเกีย่ วกับการประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์
รส.457 การจัดการฐานข้ อมูลขั้นสู ง
3 (3-0-6)
IS 457 Advanced Database Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.314
บทบาทของการออกแบบฐานข้ อมูล แนวทางและขั้นตอนการออกแบบฐานข้ อมูล การออกแบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง การดีนอร์ มอล
ไลซ์ สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้ อมูล อาทิเช่ น Oracle เพือ่ การบริหารฐานข้ อมูลในด้ านระบบความปลอดภัย การกู้และ
สํารองข้ อมูล การปรับระบบให้ มปี ระสิทธิภาพ (Tuning) รวมถึงประเด็นการจัดการฐานข้ อมูลทีเ่ ป็ นทีส่ นใจ
รส.458 การบริหารโครงการด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 458 Project Management for Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.356
ภาพรวมของการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเริ่มต้ นโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การประเมินโครงการ การกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดจนการตั้งงบประมาณ การจัดการความเสี่ ยงของโครงการ การ
ติดตามความก้ าวหน้ า และการควบคุมโครงการการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง การต่ อต้ าน ความขัดแย้ ง และการพัฒนาโครงการ
และการประเมินผล ฯลฯ
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 459 Information Systems Audit
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.451
วิธีการและเทคนิคต่ างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ ทราบว่ ากิจการที่ติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบควบคุมอย่ างเหมาะสม ใน
การศึ กษาจะเน้ นการใช้ เทคนิคต่ างๆ นอกจากนี้ยังเน้ นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อช่ วยในการตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ และ
รายงานการตรวจสอบซึ่งแตกต่ างไปจากการตรวจสอบอืน่ ๆ ในการศึกษาจะเน้ นให้ นักศึกษาทราบวิธีการตรวจสอบต่ างๆ
รส.467 การจัดการธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
IS 467 Online Business Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.322 และ รส.411
แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่ างๆ ที่ทําให้ ธุรกิจออนไลน์ ประสบความสํ าเร็จ การวางแผนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ การ
สร้ างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การติดตามและวัดผลแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การปรับเว็บไซต์ ให้ ติด อันดับบนเสิ ร์ชเอ็นจิน้ การ
ทําวิจยั กระแสนิยมบนโลกออนไลน์ นักศึกษาจะได้ ฝึกปฏิบัตเิ ทคนิคต่ างๆ และรู้ จกั วิเคราะห์ เพือ่ นําไปสู่ การให้ คําแนะนําที่เหมาะสม
สําหรับธุรกิจออนไลน์ ท้งั ในประเด็นด้ านการตลาด การเงิน และการสร้ างความได้ เปรียบเหนือคู่แข่ งผ่านการปรับปรุงเว็บไซต์

รส.491 โครงการพิเศษด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 491 Senior Project in Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 4
นักศึกษา 1-3 คนประมวลองค์ ความรู้ ด้านต่ างๆ ที่ได้ ศึกษามาเข้ าด้ วยกันอย่ างเป็ นระบบ ทั้งการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้ อมูล และองค์ ความรู้ ด้านการบริหารจัดการที่ได้ จากการศึกษา
วิชาแกน รวมทั้งความรู้ เฉพาะด้ านทีศ่ ึกษาในวิชาเอกเลือกต่ างๆ เพือ่ จัดทําโครงงานสร้ างระบบสารสนเทศประเภทใดประเภทหนึ่ง
ที่นําไปใช้ กับการทํางานจริงได้ โดยลักษณะของโครงงานอาจเป็ น การสร้ างระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ ท้งั หมด หรือการคัดเลือก
และนําซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ปปรับใช้ ให้ เกิดผลกับงานจริงของหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้ านระบบสารสนเทศ 3
(ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
IS 492 Field Study in Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
ฝึ กปฏิบัตงิ านจริงกับหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง ในด้ านใดด้ านหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เช่ น ด้ านการ
จัดการฐานข้ อมูล ด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศสํ าเร็จรู ปเพื่อปรับใช้ ให้ เกิดผลกับงานจริงของ
หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง และด้ านการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น เพื่อให้ นักศึ กษาเกิดความเข้ าใจใน
ทฤษฏีและหลักการทางด้ านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมากยิ่งขึ้น จนสามารถบู รณาการความรู้ ที่เรี ยนมาเหล่ านั้นเพื่อ
แก้ ปัญหาได้ อย่ างเหมาะสม รวมทั้งสามารถฝึ กทักษะต่ างๆ ที่จําเป็ นต่ อการทํางานจริ งเมื่อจบการศึกษา เช่ น ทักษะในการทํางาน
ร่ วมกับผู้อื่น ทักษะในการปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของหน่ วยงาน ทักษะในการแสดงความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น โดยจะมี
การจัดทํารายงานและประเมินผลการฝึ กงานส่ งเป็ นระยะๆ ภายใต้ การกํากับดูแลของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบวิชาร่ วมกับตัวแทนของ
หน่ วยงานทีน่ ักศึกษาเลือกไปฝึ กปฏิบัตงิ าน
วิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
แนวคิดทางการบริหาร วิวฒ
ั นาการทฤษฎีการบริหาร หน้ าที่และทักษะผู้บริหารองค์ กร การวางแผน การจัดองค์ การ การเป็ น
ผู้นํา และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหาและคัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัตงิ าน การให้ ประโยชน์ ตอบแทน ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศใน
การทํางาน
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
HR 311 Organizational Behavior
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211

3 (3-0-6)

แนวคิดพฤติกรรมองค์ การระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์ การ วัฒนธรรมองค์ การ อํานาจ การเมือง และการหาข้ อยุติ
ความขัดแย้ ง ความเป็ นผู้นํา การติดต่ อสื่อสาร การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาองค์ การ
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
HR 312 Performance Management System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงานเชิง กลยุทธ์ กระบวนการการบริหารผลการ
ปฏิบัตงิ าน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน/ผลงาน
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 313 Human Resource Planning and Selection
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
การปฏิบัตใิ นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR314 Human Resource Development
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ กระบวนการการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เชิ งกลยุทธ์ การออกแบบโครงการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทม.315 การบริหารค่ าตอบแทน
3 (3-0-6)
HR 315 Managing Compensation and Rewards
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดบทบาทเชิงกลยุทธ์ ของระบบการบริหารค่ าตอบแทน การวิเคราะห์ งาน การประเมินค่ างาน การสํ ารวจค่ าตอบแทน
การจัดทําโครงสร้ างเงินเดือน การกําหนดค่ าจ้ างจูงใจ การบริหารสวัสดิการ กฎหมายเกีย่ วกับค่ าตอบแทน
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
HR 316 Employee Relations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดการพนักงานสั มพันธ์ สหภาพแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับแรงงาน การร่ วมเจรจาต่ อรอง การระงับข้ อขัดแย้ งใน
องค์ การ การไกล่ เกลีย่ การระงับข้ อพิพาทแรงงาน การปิ ดงานและการนัดหยุดงาน
ทม.321 การเป็ นผู้นํา
HR321 Leadership
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.311

3 (3-0-6)

แนวคิดการเป็ นผู้นํา การสร้ างอิทธิพลของผู้นํา คุณลักษณะของผู้นํา พฤติกรรมของผู้นํา ผู้นําตามสถานการณ์ และจริยธรรม
ของผู้นํา
ทม.322 การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 322 Managerial Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการสื่อสารทางการบริหารกระบวนการการติดต่ อสื่อสารการติดต่ อสื่อสารระหว่ างบุคคล กลุ่ม และองค์ การ
ทม.323 การเจรจาต่ อรองและการบริหารความขัดแย้ ง
3 (3-0-6)
HR 323 Conflict Management and Negotiation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.311
แนวคิดการบริ หารความขัดแย้ งและการเจรจาต่ อรอง กลยุทธ์ และรู ปแบบของการบริ หารความขัดแย้ งและการเจรจาต่ อรอง
เทคนิคการเจรจาต่ อรอง
ทม.324 การพัฒนาองค์ กรและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
HR 324 Organization Development and Change Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์ การ กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการลดความต้ านทานการเปลีย่ นแปลง
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 325 Human Resource Information System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211 และ รส.201
แนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ด้ านทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ทม.326 การวัดประสิทธิผลงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211
แนวคิดการวัดและประเมินผลงานทรั พ ยากรมนุ ษย์ การพัฒ นาการวัดและประเมินผลงานทรั พยากรมนุ ษย์ ขององค์ การ
เครื่องมือสมัยใหม่ สําหรับการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์ การ
ทม.327 การฝึ กงานด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3
(ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
และองค์ การ
HR 327 Internship in Human Resource and Organization Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาวิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากสาขาวิชาฯ

พัฒนาความความรู้ ความสามารถด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การประยุกต์ หลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์ การผ่านประสบการณ์ การทํางานจริง
ทม.411 การวิจยั ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 411 Research Methods in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211 และ พบ.204
แนวคิดการทํางานวิจัยด้ านทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงานวิจัย เครื่องมือการทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ข้ อมูลงานวิจยั กระบวนการเขียนงานวิจยั ตามหลักวิชาการ
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
HO 412 Seminar in Strategic Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกหรื อวิชาโทสาขาวิชาการบริ หารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดสมัยใหม่ ด้านการบริหารทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงระหว่ างกลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์ กับผลงานของ
องค์ กร กรณีศึกษาด้ านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการฝึ กอบรมและพัฒนา การบริหารค่ าตอบแทน
การพนักงานสัมพันธ์
ทม.421 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารทรัพยากรมมุษย์ และองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 421 Human Resource and Organization Development Consulting
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกสาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ กระบวนการการให้ คําปรึกษา ทักษะในการวิเคราะห์ และ
นําเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบ
ทม.499 การศึกษาอิสระทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
3 (0-0-9)
HR 499 Independent Study in Human Resource and Organization Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.211 และผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากสาขาวิชาฯ
หัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การการออกแบบการศึกษาหัวข้ อนั้นๆ การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
เครื่องมือเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวิชาการ
กผ.211 ปรัชญาการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 211 Entrepreneurial Philosophy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการเป็ นผู้ประกอบการ การประยุกต์ ทฤษฏีของการเป็ นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่ มธุ รกิจหรื อพัฒนาธุ รกิจใหม่ การ
วิเคราะห์ และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็ นไปได้ การออกแบบเกณฑ์ สําหรับการวางแผน การจัดทําแผนธุรกิจ และ
การพัฒนาธุรกิจ

กผ.312 การสร้ างต้ นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
การออกแบบต้ นแบบทางธุรกิจการระบุโอกาสและพัฒนาธุรกิจ การจัดโครงสร้ างองค์ การ การดําเนินงานทางธุรกิจ และการ
ประเมินต้ นแบบทางธุรกิจ
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และการสร้ างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.211
แนวคิดความคิดสร้ างสรรค์ ในการเป็ นผู้ประกอบการเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ คุณลักษณะต่ างๆ ของการเป็ น
ผู้ประกอบการการเป็ นผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยี กลไกการพัฒนานวัตกรรม ความรู้ ทางธุรกิจ การจดสิทธิบัตรการสร้ างเครือข่ าย
นวัตกรรม
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.313
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ การวิเคราะห์ ตลาดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผน
และประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
กผ.321 ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 321 Entrepreneurial Skills
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.211
แนวคิดการสร้ างทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นํา การบริหารความเสี่ ยง การตัดสิ นใจเชิงบริหาร ความรับผิดชอบต่ อ
สังคม และจริยธรรทางธุรกิจ
กผ.322 การเป็ นผู้ประกอบการในองค์ กร
3 (3-0-6)
ER 322 Intrapreneurship
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.211
แนวทางการสร้ างและพัฒนาการเป็ นผู้ประกอบการในองค์ การที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ การบริ หารทรั พยากรเชิ งองค์ การ
การเมืองภายในองค์ กร ระบบการบริหารทีซ่ ับซ้ อน เทคนิคการนําเสนอแบบ ‚รวบรัดอย่ างมืออาชีพ‛
กผ.323 การเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม
3 (3-0-6)
ER 323 Social Entrepreneurship
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.211
แนวคิดการเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสั งคมเป้ าหมายการทําธุรกิจเพื่อสั งคม แรงจูงใจของผู้ประกอบการเพื่อสั งคม โอกาสและ
อุปสรรคในการเป็ นผู้ประกอบการเพือ่ สังคม

กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
ER 324 Family Business Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัว รู ปแบบการก่ อตั้ง พัฒนา/ขยายกิจการ การสืบทอดธุรกิจ การปรับโครงสร้ างธุรกิจ เช่ น การ
จัดตั้งบริษัทโฮลดิง้ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ บรรษัทภิบาล ความเป็ นมืออาชีพในการบริหาร รวมทั้งกลยุทธ์ ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถเพื่อเอาชนะข้ อจํากัดด้ านทรั พยากรบริ หาร แนวคิดและเทคนิคในการแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ของการบริ หารธุ รกิจ
ครอบครัว
กผ.325 การบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต
3 (3-0-6)
ER325 Managing the Growing Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจทีก่ าํ ลังเติบโต หน้ าทีก่ ารบริหารบริษัทที่กําลังเจริญเติบโตกลยุทธ์ การขยายธุรกิจ การตัดสิ นใจเชิงการ
เป็ นผู้ประกอบการ การเป็ นผู้นําองค์ กรทีก่ าํ ลังเจริญเติบโต
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
ER 326 Managing the Service Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจบริการพฤติกรรมการบริโภคสําหรับธุรกิจบริการ กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า การบริหาร
ประสิทธิภาพและคุณภาพในงานบริการ กลยุทธ์ การตลาดในธุรกิจบริการ
กผ.327 การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 327 Technology Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริ หารเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการบริหารเทคโนโลยีและการผลิต ทักษะสํ าหรับการบริ หารเทคโนโลยีท้ังใน
โรงงานหรือสายการผลิต และในธุรกิจบริการ การบริหารคุณภาพ การบริหารห่ วงโซ่ อุปทาน ระบบซัพพลายเออร์ การคิดค้ นและ
วิจยั /พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการผลิต โดยเฉพาะเรื่องสถาปัตยกรรมธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
กผ.328 การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 328 Managing the High Technology Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุ รกิจเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติของการเป็ นผู้ประกอบการในธุ รกิจเทคโนโลยี การประเมินโอกาสด้ าน
เทคโนโลยี การตัดสินใจ การสร้ างทีมงานกลยุทธ์ การเข้ าสู่ ตลาด กลยุทธ์ การผลิตกลยุทธ์ การเงิน
กผ.329 การฝึ กงานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ER 329 Internship in Entrepreneurship
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาวิชาเอกการเป็ นผู้ประกอบการและมีพนื้ ความรู้ ในสายวิชาชีพที่นักศึกษาจะไปฝึ กงานโดยผ่ านการ
พิจารณาอนุมตั จิ ากสาขาวิชาฯ

พัฒนาความความรู้ ความสามารถด้ านการบริหารทรั พยากรมนุษย์ และองค์ การประยุกต์ หลักการการเป็ นผู้ประกอบการผ่ าน
ประสบการณ์ การทํางานจริง
กผ.411 การบริหารองค์ กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 411 Managing Innovative Organizations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.313
แนวคิดการบริ หารองค์ กรนวัตกรรม บทบาทของผู้ประกอบการและผู้บริ หารในองค์ กรนวัตกรรม การสร้ างองค์ การแบบ
ยืดหยุ่น การออกแบบองค์ การที่เน้ นการทํางานแบบโครงการ การสร้ างวัฒนธรรมองค์ การ ภาวะผู้นําการบริหารงานเป็ นทีม ความ
หลากหลายของทีม
กผ.412 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และการวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกสาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการ
เป็ นผู้ประกอบการ
กระบวนการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ กลยุทธ์ การเริ่ม
ธุรกิจใหม่ ความเสี่ ยงของปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในและนอกองค์ การการออกแบบการทําธุ รกิจ และมาตรการการควบคุมทาง
ธุรกิจ
กผ.421 การบริหารธุรกิจในเอเชีย
3 (3-0-6)
ER 421 Managing Business in Asia
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.421
วิวัฒนาการการบริ หารธุ รกิจในเอเชี ย การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่ ตาม แนวคิดบรรษัทภิบาลในเอเชี ยการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการในเอเชียโครงสร้ างในการดําเนินธุรกิจในเอเชีย
กผ.499 การศึกษาอิสระทางการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (0-0-9)
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กผ.211 และผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากสาขาวิชาฯ
หัวข้ อที่น่าสนใจทางการเป็ นผู้ประกอบการการออกแบบการศึ กษาหัวข้ อนั้นๆ การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเครื่ องมือเชิ ง
ปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวิชาการ
วิชาเอกบริหารการปฏิบัตกิ าร
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM201 Principles of Operations Management
บทบาทและหน้ าที่ของการผลิตต่ อสั งคม แนวคิดและวิธีการตัดสิ นใจในการเลือกกลยุทธ์ การผลิตและบริการ การออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ หรื อ บริ การ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ัง การออกแบบกระบวนการปฏิบั ติงาน การวางผังสถาน

ประกอบการ การวิเคราะห์ วิธี การทํางานและระบบงาน การบริ หารคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกําหนดการผลิต และการ
บริหารโครงการ
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า พบ.203
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้ เครื่องมือเชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจได้ อย่ างเป็ น
ระบบและมีประสิ ทธิ ภาพการประยุกต์ ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิ งปริ มาณในการแก้ ปัญหาทางธุ รกิจ หัวข้ อที่ศึกษาจะ
เกีย่ วข้ องกับโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ต่าง ๆ นักศึกษาจะมีโอกาสในการใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์ ในการแก้ ปัญหาผ่ านกรณีศึกษา
ทางธุรกิจ
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้ อมูล
3 (3-0-6)
OM 312 Information and Work System Design
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า บป.201 และ รส.201
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ เพื่อเรียกใช้ ข้อมูลอย่ างรวดเร็ว และสอดคล้ องบนฐานเดียวกันผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาการส่ งผ่านงานและข้ อมูล ความแตกต่ างระหว่ างการวิเคราะห์ จดั ระบบงานโดยอิงความถนัดของผู้ทํางานเปรียบเทียบกับการ
อิงกระบวนการของงาน ความหมายของระบบ และองค์ ประกอบของระบบ ความต้ องการและการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน
คู่ขนานกับระบบข้ อมูลเพื่อให้ การปฏิบัติงานเกิดคุณค่ าสู งสุ ดแก่ ลูกค้ า พืน้ ฐานเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งใน
ด้ านศั กยภาพการใช้ งานเพื่อประมวลผลและการสื่ อสาร การศึ กษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบ และการจัดฐานข้ อมูล การส่ งผ่ านและ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลตลอดจนการจัดทําคุณลักษณะความต้ องการของระบบ หลักการของระบบข้ อมูลที่ใช้ ในการวางบริหารทรัพยากร
ทั้งองค์ กร (ERP)
บป.313 การวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า บป.201
การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งกระบวนการปฏิบัติการอย่ างต่ อเนื่อง แนวคิด และเทคนิควิธีที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ออกแบบและ
ปรับปรุงระบบงาน ความเข้ าใจเกีย่ วกับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงาน ความสู ญเปล่ าสู ญเสี ย การแก้ ปัญหา
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการในระบบงาน การใช้ ตวั บ่ งชี้เพือ่ วัดคุณค่ างาน และเทคนิคในการวิเคราะห์ กระบวนการ การศึกษาจะใช้ การ
บรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึ กษาดู งานในสถานการณ์ จริ ง และการจัดทําโครงการปรั บปรุ งงานในเรื่ องที่
นักศึกษาสนใจ
บป.314 การบริหารคุณภาพ
3 (3-0-6)
OM 314 Quality Management
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า พบ.204 และ บป.313
พัฒนาการของระบบการบริหารคุณภาพ แนวคิดการควบคุมกระบวนการด้ วยวิธีการทางสถิติ การจัดการคุณภาพเชิงบูรณาการ
เช่ น การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์ กร ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9000Six Sigma และเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ งชาติเพือ่

การดําเนิน การที่เป็ นเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพสํ า หรั บกระบวนการธุ รกิจที่สํ าคัญการศึ ก ษาจะใช้ ก ารบรรยาย
กรณีศึกษา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ศึกษาดูงานในสถานการณ์ จริง และการจัดทําโครงการพัฒนาองค์ กรด้ านกิจกรรมนักศึกษา
บป.315 การบริหารกิจการบริการ
3 (3-0-6)
OM 315 Service Operations Management
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า บป.201
การวางแผนและการควบคุมกิจการบริการอย่ างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ ลักษณะเฉพาะของ ‚บริ การ‛ โดยละเอียด การ
วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ สํ า หรั บ กิจ การบริ ก าร การออกแบบกระบวนการให้ บ ริ ก าร การบริ ห ารดํ า เนิ น การกิจการบริ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายกิจการบริการ ความรับผิดชอบต่ อสังคมและจริยธรรมของผู้ให้ บริการ การศึกษาเน้ นการประยุกต์ ใช้
กับกิจการบริการประเภทต่ างๆ เช่ น กิจการร้ านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจสื่อสาร การขนส่ ง
บป.316 การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 316 Business Forecasting
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า พบ.204
การวิเคราะห์ ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่ การพยากรณ์ อนาคต การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
สถิตทิ างธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพยากรณ์ ความสําคัญของการพยากรณ์ ต่อกิจกรรมทางธุรกิจต่ างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิดของ
การพยากรณ์ ข้ อมูลที่ใช้ การเลือกตัวแบบพยากรณ์ และการวัดความเหมาะสมของตัวแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรั บช่ วย
พยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ เช่ น Naïve Methods, Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression
Methods, Time Series Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลัพธ์ การพยากรณ์ เข้ าด้ วยกันเพือ่ ให้ ได้ ผล
ลัพธ์ ทดี่ ที สี่ ุ ดสําหรับการนําไปใช้ จริง
บป.321 การบริหารสินค้ าคงคลัง
3 (3-0-6)
OM 321 Inventory Management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า บป.201
การใช้ เทคนิควิธีการบริ หารสิ นค้ าคงคลังที่เหมาะสม วิธีการที่ใช้ ในการบริ หารสิ นค้ าคงคลังแบบเดิมจนถึงเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่ ง
รวมถึงเทคนิคทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศญี่ปุ่น แนวคิดเรื่อง Theory of constraints และการบริหารโซ่ อุปทาน การศึกษาจะใช้ การบรรยาย
บทความ กรณีศึกษา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และศึกษาดูงานในสถานการณ์ จริง
บป.324 กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
OM 324 Manufacturing Process and Technology Management
กระบวนการผลิต สิ นค้ า และบริ ก าร ของอุ ตสาหกรรมสํ าคัญ ในประเทศไทย แนวคิด ในการบริ ห ารเทคโนโลยี และการ
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทีใ่ ช้ เป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ในองค์ กรต่ าง ๆ ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานการณ์ ของ
อุตสาหกรรมต่ างๆ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีต่อสั งคม และสิ่ งแวดล้ อม การศึกษาจะใช้ การบรรยาย บทความ ศึกษาดูงาน
ในสถานการณ์ จริง และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัตกิ าร
OM 411 Operations Planning and Control

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า พบ.203 และ บป.201
การบริหารการปฏิบัตกิ าร และการให้ บริการในเชิงลึกทั้งในส่ วนของการวางแผนและการควบคุม การวิเคราะห์ การดําเนินงาน
ในขอบข่ ายของห่ วงโซ่ อุปทาน การพยากรณ์ ความต้ องการและปริมาณการผลิต การวางแผนสั่งซื้อ การวางแผนสั่ งผลิต การควบคุม
สินค้ าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิต ตลอดจนการวางแผนการผลิตให้ สัมพันธ์ กบั ระบบการผลิต การผลิตสิ นค้ าและบริการแบบ
ลีน และการบริหารโซ่ อุปทาน จริยธรรมในการบริหารการปฏิบัตกิ าร
บป.412 การประมาณต้ นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บป.201 และบช.202
การใช้ ข้อมูลต้ นทุนสนับสนุนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม และการเลือกกลยุทธ์ ท้งั ด้ านการผลิต การตลาด
การแข่ งขัน การกําหนดราคาสินค้ าและบริการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ บทบาทและความจําเป็ นการใช้ ข้อมูลต้ นทุนเพื่อกลยุทธ์
การบริ หารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้ นทุนเพื่อการจัดการ ความรู้ พื้นฐานที่จําเป็ นของการประมาณต้ นทุน การจัดองค์ กรและ
เจ้ าหน้ าทีป่ ระมาณ เครื่องมือสําคัญของการประมาณต้ นทุน กระบวนการการประมาณต้ นทุน การคิดต้ นทุนสินค้ าและต้ นทุนบริการ
การคิดต้ นทุนเต็มและต้ นทุนผันแปร: เครื่องมือวางแผนและการควบคุมธุรกิจ การปันส่ วนต้ นทุนและระบบต้ นทุนฐานกิจกรรม
บทบาทต้ นทุนกับการพัฒนาแผนธุ รกิจ บทบาทต้ นทุนกับการตั้งราคา และกลยุทธ์ การกําหนดราคาสิ นค้ าและบริ การจากข้ อมู ล
ต้ นทุน
บป.414 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
OM 414 Project Management
วิชาบังคับก่ อน:นักศึกษาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะปี ที่ 4 หรือ อาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
เหตุผลและความจําเป็ นในการบริหารโครงการ วงจรชีวติ ของโครงการ การวางแผนและควบคุมโครงการในเชิงเทคนิค เวลาและ
ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยพิ จารณาทั้ ง ในระดับ การใช้ ท รั พ ยากร กิจ กรรม สั ม ฤทธิ์ ผ ล และผลกระทบ การบริ ห ารองค์ ก รโครงการและ
ความสัมพันธ์ กบั องค์ กรแม่ การคัดเลือกบุคคล การกํากับและประสานงาน ตลอดจนประเด็นพิเศษต่ างๆ
บป.419 การฝึ กงานด้ านบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
OM 419 Internship in Operations Management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า บป.313
การฝึ กทักษะเพื่อปรั บใช้ ความรู้ เชิ งวิชาการ และปรั บตัวเข้ ากับสภาพการทํางานในวิชาชี พที่สนใจ สมัครงานในตําแหน่ ง
นักศึกษาฝึ กงาน และปฏิบัติงานจริ งในสถานประกอบการเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 200 ชั่ วโมง ระหว่ างการฝึ กงานนี้ นักศึ กษาจะได้ รับ
คําแนะนําจากคณาจารย์ ในสาขาเป็ นรายบุคคล เพือ่ จัดทํารายงานซึ่งเทียบเท่ าสาระนิพนธ์ ในปี สุ ดท้ าย และนําเสนอต่ อคณะกรรมการ
สอบหลังการฝึ กงานเสร็จสิ้นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชานี้ ไม่ สามารถลงทะเบียนในรายวิชาอืน่ ๆ ได้ ในภาคการศึกษาเดียวกัน
บป.421 การจําลองทางธุรกิจ
OM 421 Business Simulation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า พบ.203 และ พบ.204

3 (3-0-6)

การแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิจ ภายใต้ ค วามไม่ แ น่ น อนของปั จ จัย ต่ า งๆที่เ กี่ย วข้ อ งด้ ว ยการจํา ลองสถานการณ์ หลัก การจํา ลอง
สถานการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางธุรกิจ ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ วิธีมอนติคาโล การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล การตีความ
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการจําลองและการนําไปใช้ งาน
บป.424 การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์ กร
3 (3-0-6)
OM 424 Organizational Performance Measurement
วิชาบังคับก่ อน:สอบได้ วชิ า บป.201
การจัดทําระบบการวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์ กรเพือ่ สะท้ อนผลการปฏิบัตงิ านทีผ่ ่านมาเมือ่ เทียบกับแผน บทบาทของระบบการ
วัดผลในการปฏิบัตติ ามแผนกลยุทธ์ สําหรับองค์ กรทีม่ ่ งุ หวังและไม่ ม่ งุ หวังผลกําไร วิธีการสร้ างและนําระบบการวัดผลนีไ้ ปใช้ ในทาง
ปฏิบัติ การออกแบบระบบการวัดผลขององค์ กรแนวคิดเรื่ องตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักหรื อ Key Performance Indicators
(KPIs) ซึ่งจะช่ วยให้ นักศึกษามีความเข้ าใจและสามารถนําหลักการทีไ่ ด้ ไปช่ วยให้ องค์ กรบรรลุเป้ าหมายทีไ่ ด้ ต้งั ไว้
บป.425 การบริหารการปฏิบัตงิ านอย่ างยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
OM 425 Sustainable Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บป.201
บทบาทของระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมในระบบการจัดการรวมภายในองค์ กร ที่มีต่อการบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
เพื่อลดต้ นทุน เพิ่มประสิ ทธิภาพ ปรั บปรุ งคุณภาพและผลผลิตโดยรวม แนวคิดของการพัฒนาและการบริ หารธุ รกิจแบบยั่งยืน
ความสํ าคัญของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อมที่ดีต่อกลยุทธ์ ในการสร้ างความได้ เปรียบในการแข่ งขันขององค์ กรเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและลดต้ นทุนการผลิตโดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้ อมเป็ นหลัก แนวทางของเทคโนโลยีสะอาดได้ แก่ การลด
ของเสี ยที่แหล่ งกําเนิด การใช้ ซํ้าและการนํากลับมาใช้ ใหม่ ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อม มอก. ISO14001 และการวิเคราะห์
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และบริการต่ อสิ่งแวดล้ อมตลอดชั่วอายุการใช้ /ดําเนินงาน
บป.435 การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
OM 435 Small Business Consulting
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
ลักษณะและพัฒนาการของธุรกิจขนาดย่ อมของไทย ศึกษาและวิเคราะห์ สถานภาพของธุรกิจขนาดย่ อมประเภทต่ าง ๆ โดยมี
เป้ าหมายให้ นักศึ กษาสามารถเข้ าใจสภาพแวดล้ อม ข้ อได้ เปรี ยบเชิ งแข่ งขัน ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการ
ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพและคุณ ภาพของธุ ร กิจขนาดย่ อมเหล่ า นั้น การเรี ย นการสอนมุ่ง เน้ นการวิเ คราะห์ และปฏิบั ติจ ริ ง จาก
กรณีศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ สร้ างบุคลากรทีส่ ามารถเป็ นผู้วนิ ิจฉัยและผู้ให้ คาํ ปรึกษาแก่ ธุรกิจขนาดย่ อม
บป.444 การบริหารการปฏิบัตกิ ารทางการกีฬา
3 (3-0-6)
OM 444 Sport Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บป.201
แนวโน้ มและหัวข้ อสําคัญทีจ่ ะส่ งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการกีฬาซึ่งรวมถึงองค์ กรในภาครัฐและภาคเอกชน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา ระบบการควบคุมการดําเนินงานทางด้ านการกีฬา ระบบการ
ประเมินผลของการจัดการทางด้ านการกีฬา การจัดการทางด้ านบุคลากรทางด้ านการกีฬา และการจัดการทางด้ านการปฏิบัติการใน

ธุ ร กิ จ ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ กี ฬ า การศึ ก ษาจะใช้ ก ารบรรยาย การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น และการจัด ทํ า โครงการประจํ า วิช าใน
อุตสาหกรรมการกีฬาทีส่ นใจ
บป.445 การบริหารโรงแรม
3 (3-0-6)
OM 445 Hotel Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี ที่ 4
แนวโน้ มและสถานการณ์ การท่ องเที่ยวในบริ บทโลก นโยบายการท่ องเที่ยวในหลากหลายประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ การ
ท่ องเทีย่ วของอาเซียน และนโยบายการจัดการการท่ องเที่ยวในประเทศไทย การวางแผนในการปรับตัวของโรงแรมในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ โรงแรมทีไ่ ม่ มเี ครือข่ ายหลักในต่ างประเทศ การพัฒนากลยุทธ์ และกระบวนการการจัดการเพื่อให้ แข่ งขันได้ และ
อยู่รอดอย่ างยั่งยืน องค์ ประกอบของโรงแรม การออกแบบสิ่ งอํานวยความสะดวกของโรงแรม การบริ หารจัดการโซ่ อุปทานของ
อุตสาหกรรมโรงแรม การบริหารผลตอบแทน การควบคุมต้ นทุนของโรงแรม แนวโน้ มการจัดการโรงแรมสี เขียว และธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงแรม
บป.446 การบริหารการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-6)
OM 446 Tourism Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี ที่ 4
บริบทของการบริ หารจัดการการท่ องเที่ยวในระดับมหภาค และจุลภาค แนวโน้ มและสถานการณ์ การท่ องเที่ยวในบริบทโลก
นโยบายการท่ องเที่ยวในประเทศต่ างๆ และการวางแผนกลยุทธ์ การท่ องเที่ยวของอาเซียน การพัฒนากลยุทธ์ และกระบวนการการ
จัดการตามองค์ ประกอบที่ครบถ้ วนของการท่ องเที่ยวอันได้ แก่ การจัดการอุปสงค์ ทางการท่ องเที่ยว การจัดการอุปทานทางการ
ท่ องเทีย่ ว การขนส่ งนักท่ องเทีย่ ว การจัดการที่พักเพื่อรองรับนักท่ องเที่ยว การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ความสมดุลระหว่ างการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรทางการท่ องเที่ยวและการรั กษาสภาพแวดล้ อมและทรั พยากรทางการท่ องเที่ยว วิถีทางการดําเนินกิจการ
ประเภทต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ องอย่ างยัง่ ยืน
บป.454 การบริหารการปฏิบัตกิ ารในกิจการบริการสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
OM 454 Healthcare Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บป.201
ลักษณะเฉพาะของกิจการ ‚บริ การสุ ขภาพ‛ สภาพการแข่ งขันของกิจการบริ การสุ ขภาพในประเทศไทยกลยุทธ์ การบริ หาร
จัดการของกิจการบริการสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนวิธีการและการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจในการวางแผนก่ อตั้งกิจการบริการสุ ขภาพ
การจัดโครงสร้ างการบริหารการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและปรับปรุ งกระบวนการบริการสุ ขภาพโดยใช้ องค์ ความรู้
ด้ านการบริ หารการปฏิบัติการ อาทิ การจัดตารางการบริ การ การเคลื่อนที่ ของผู้ป่วยและการรอคอย การบริ หารคุณภาพในการ
บริ การสุ ขภาพ การบริ หารแบบลีนในบริ การสุ ขภาพ เป็ นต้ น รวมถึงการจัดการส่ วนสนับสนุ นทางการแพทย์ การจัดการด้ าน
เวชภัณฑ์ การจัดการส่ วนบริการอืน่ เช่ นบริการห้ องพักคนไข้ บริการอาหารการวิเคราะห์ และการบริหารระบบสารสนเทศของกิจการ
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและจริยธรรมของธุรกิจบริการสุ ขภาพ การศึกษาจะใช้ การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
จัดทําโครงการประจําวิชาในกิจการบริการสุ ขภาพทีส่ นใจ
บป.496 สัมมนาการบริหารการปฏิบัตกิ าร
OM 496 Seminar in Operations Management

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4 เอกบริหารการปฏิบัตกิ าร หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
ทบทวนพืน้ ฐานด้ านการบริหารการปฏิบัติการ เช่ น ผลิตภาพ กลยุทธ์ ธุรกิจและการปฏิบัติการ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
และกระบวนการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบใหม่ ปั ญหาทางด้ านการบริ หารการปฏิบัติก าร วิทยาการสมัยใหม่ ในการบริ หารการ
ปฏิบัติการ วิธีการศึ กษาใช้ การบรรยาย การมอบหมายให้ นักศึ กษาศึ กษาบทความ และเอกสารวิชาการทางด้ านการบริ หารการ
ปฏิ บัติการ เพื่อนํ าเสนอ และสั มมนาแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น ในห้ อ งเรี ย น ประกอบกับ การศึ กษานอกสถานที่ งานวิจัย และ
กรณีศึกษา
บป.497 วิธีการวิจยั ในการบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
OM 497 Research method in operations management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า พบ.204
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านการบริหารการปฏิบัตกิ าร การพัฒนาทักษะในการวางแผนการวิจยั และการค้ นคว้ าอย่ างเป็ นระบบ การ
ระบุประเด็นปัญหาการวิจยั การทบทวนงานวิจยั ในอดีต การออกแบบวิธีการวิจยั วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และ
การแปลความผลลัพธ์ จากการประมวลผล ทักษะการใช้ กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนําผลการวิจัยไปใช้ ใน
การนําเสนอคําแนะนําทีเ่ หมาะสม
บป.499 การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (0-0-9)
OM 499 Independent Study in Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : พบ.204 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิชานีส้ ่ งเสริมให้ นักศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจด้ านบริหารการปฏิบัติการ โดยใช้ ข้อมูลเชิงวิชาการจากแหล่ งต่ างๆ
นักศึกษาจะได้ ฝึกทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่ างมีประสิ ทธิผลจากการอ่ านการศึกษาข้ อมูลจริง ความมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ เพือ่ แก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบภายใต้ คาํ แนะนําจากอาจารย์
วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
ธร.311 สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 311 Global Environment of International Business
สภาพแวดล้ อมที่สําคัญของการประกอบธุ รกิจระหว่ างประเทศ เช่ น กระบวนการโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
รู ปแบบต่ าง ๆสภาพแวดล้ อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ผลกระทบของสภาพแวดล้ อม ต่ อการประกอบธุรกิจระหว่ างประเทศ
วิวฒ
ั นาการทีส่ ําคัญของธุรกิจระหว่ างประเทศ วิวฒ
ั นาการของการค้ าและการลงทุนระหว่ างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง บทบาท
และผลกระทบจากการลงทุนของบริษัทข้ ามชาติ
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-6)
IB 312 Research Methodology
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า พบ.204
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั ต่ อการศึกษาธุรกิจการออกแบบการวิจยั กรรมวิธีในการวิจยั เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั การ
ใช้ ผลของการวิจยั ต่ อธุรกิจ จริยธรรมของวิชาชีพ

ธร.321 การดําเนินการด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 321 International Trade Operations
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 3
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินธุ รกิจการค้ าระหว่ างประเทศ กระบวนการ การนําเข้ า ระเบียบข้ อปฏิบัติต่างๆ
ทางด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ มาตรการและนโยบายต่ างๆ ทีก่ าํ หนดโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่ างประเทศ ข้ อปฏิบัตสิ ากลในทาง
การค้ าระหว่ างประเทศ
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่ างประเทศของธุรกิจ
IB 323
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
ผลกระทบของโลกาภิวฒ
ั น์ ทที่ าํ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ การเกิดขึน้ และลักษณะของ
การแบ่ งและจัดสรรเครือข่ ายทางการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะบทบาทของบริษัทจากประเทศกําลังพัฒนาใน
เศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลกทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัตกิ าร
ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
3 (3-0-6)
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand
วิวัฒนาการและการเติบโตของธุ รกิจในประเทศไทย ผู้เล่ นที่สําคัญ นวัตกรรมทางการบริ หารของธุ รกิจไทย กลไกการเข้ าสู่
ความเป็ นสากลของบริษัทไทย บทบาทของธุรกิจไทยในภูมภิ าค
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IB 332 Cross - cultural Management
ระบบคุณค่ าทางสังคมและทีม่ า อิทธิพลของวัฒนธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่ น การ
จัดองค์ กร ภาวะผู้นําและหลักการบริหาร การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพระหว่ างคู่สนทนาที่มาจากต่ างวัฒนธรรม การเจรจาต่ อรอง
การบริหารบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารพนักงานโพ้ นทะเลมารยาททางธุรกิจ
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 421
International Business Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.311
วิธี ก ารบริ ห ารและการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ระหว่ า งประเทศ วัต ถุ ประสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ในการดํา เนิ นการธุ รกิจ ระหว่ า งประเทศ
ผลประโยชน์ โอกาสในการลงทุนต่ างประเทศ การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ การบริหารของธุรกิจระหว่ างประเทศหรือบริษัทข้ าม
ชาติทสี่ อดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
IB 422 Comparative Business Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.311

3 (3-0-6)

เปรียบเทียบความแตกต่ างของระบบธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคต่ างๆ เช่ นระบบธุ รกิจในเอเชีย ระบบธุรกิจในยุโรป ระบบ
ธุ รกิจในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ปั จจัยต่ าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ อระบบธุ รกิจและการดําเนินธุ รกิจ ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทาง
ประวัตศิ าสตร์ และปัจจัย ปัจจัยทางสังคม สาเหตุของความแตกต่ างของระบบธุรกิจในโลก
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 423 Seminar in International Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.311 และ นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจระหว่ างประเทศ ประเด็นปัญหาทางด้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ
ธร.424 หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
3 (3-0-6)
IB 424 Perspectives on Global Business
สภาพแวดล้ อมของการดําเนินธุรกิจในตลาดต่ างประเทศทีม่ คี วามสําคัญต่ อประเทศไทย ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง ระบบ
การเงิน วัฒนธรรมและข้ อปฏิบัตใิ นการดําเนินธุรกิจ ข้ อตกลงทางการค้ า และการจัดการด้ านแรงงาน
ธร.431 การจัดการภาษีระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 431 International Taxation Management
แนวคิดทางการจัดการภาษีอากรระหว่ างประเทศสํ าหรับบริษัทข้ ามชาติในประเทศไทยและบริษัทไทยในต่ างประเทศ ปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับข้ อตกลงด้ านภาษีอากรระหว่ างประเทศ เขตการค้ าเสรี ระบบภาษีศุลกากร ข้ อตกลงภาษีซ้อน การตั้ง
ราคาโอนเพือ่ การจัดการต้ นทุนและภาษีระบบบัญชีและภาษีอากรของบริษัทข้ ามชาติไทยและเทศ

ธร.433 ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3 (3-0-6)
IB 433 Ethical Issues in Business
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การตัดสิ นใจของผู้บริหาร ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากแก่ การตัดสิ นใจ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมในองค์ กร บทบาทของธุรกิจในสังคม ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ธร.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
IB 498 Field Work Practicum in International Business
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 3
สังเกต ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาการปฏิบัตงิ านจริงขององค์ การและงานทางด้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ
ธร.499 การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่ างประเทศ
IB 499
Independent Studyin International Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.312
ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ อย่ างลึกซึ้ง

3 (0-0-9)

ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
LO 212 Introduction to Logistics Management
คํานิยามแนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้ นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ผ่านกิจกรรมหลัก ของระบบโลจิสติกส์ เช่ น การจัดซื้อการ
บริหารคลังสินค้ า การจัดการสินค้ าคงคลังการกระจายสินค้ า การจัดการการขนส่ ง และกิจกรรมโลจิสติกส์ อื่นๆ
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
LO 341 International Logistics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ลจ.212
โครงสร้ างของธุรกิจ ประเภทของบริการสําหรับผู้ส่งออก-นําเข้ าสินค้ า การรวมตู้คอนเทนเนอร์ ความแตกต่ างระหว่ างเอกสาร
สําหรับการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศและการขนส่ งสินค้ าระหว่ างประเทศ คุณลักษณะของการขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ
ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
ลจ.342 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ลจ.212 และ พบ.203
แบบจําลอง แนวคิด วิธีการหาผลลัพธ์ ในการออกแบบ ควบคุม ปฏิบัติการและการจัดการระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์ การ
ประยุกต์ ใช้ เทคนิคเชิ งปริมาณทั้งอัลกอริทึมและฮิวริสติกส์ วิธีวิเคราะห์ ระบบโครงข่ ายและการตัดสิ นใจแบบหลายปัจจัย ในการ
วางแผนกระบวนการต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ การจัดการโลจิสติกส์ และการขนส่ ง การจัดสรรอุปสงค์ การออกแบบโครงข่ ายเพือ่ กระจาย
สินค้ า การบริหารการจัดส่ ง การวางเส้ นทางและการจัดการตารางเวลา การวิเคราะห์ หาตําแหน่ งที่ต้งั ที่เหมาะสม การควบคุมสิ นค้ า
คงคลัง การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ระบบโลจิสติกส์

ลจ.441 สัมมนาทางด้ านโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 441 Seminar in Logisticsand Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง (เอกLogistics) ฐานะชั้นปี ที่ 4
บู รณาการความรู้ ทางด้ านโลจิสติกส์ และการบริ หารโซ่ อุปทานภายใต้ บริ บทของหัวข้ อวิจัยที่เป็ นที่สนใจในปั จจุบัน พัฒนา
ทักษะทางด้ านการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาทางด้ านโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานโดยใช้ มุมมองแบบองค์ รวม
ลจ.442 การบริหารโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 442 Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ลจ.212 และนักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
ความแตกต่ างระหว่ างการจัดระบบโลจิสติกส์ และการบริ หารโซ่ อุปทาน โซ่ อุปทานและการสร้ างมูลค่ าเพิ่มแก่ ลูกค้ า กรอบ
แนวคิดในการการลดต้ นทุนโดยเฉพาะอย่ างยิง่ ต้ นทุนในการบริหารคลังสินค้ ารวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของโซ่
อุปทานผ่านการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ ของลูกค้ าและการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของลูกค้ าอย่ าง
เหมาะสม

ลจ.443 การสร้ างแบบจําลองโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 443 Supply Chain Modeling
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ลจ.212
ตัวแบบจําลองสถานการณ์ แบบเหตุการณ์ ไม่ ต่อเนื่อง การสนับสนุนการตัดสิ นใจในการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน การ
พัฒนาตัวแบบจําลอง การวิเคราะห์ ผลการจําลองสถานการณ์ การตีความและการสรุปผลการวิเคราะห์
ลจ.498
LO 498

การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านโลจิสติกส์
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Field Work Practicum in International Logistics
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศฯ ฐานะชั้นปี ที่ 3
ฝึ กงาน สังเกตศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาการปฏิบัตงิ านจริงขององค์ การและงานทางด้ านการ
บริหารการด้ านโลจิสติกส์
ลจ.499 การศึกษาอิสระทางโลจิสติกส์
3 (0-0-9)
LO 499 Independent Study in International Logistics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.312
ศึกษาทางด้ านโลจิสติกส์ โดยละเอียดด้ วยตนเองภายใต้ การควบคุมดูแลอย่ างใกล้ ชิดของอาจารย์ ผ้บู รรยาย
ขร.211 การขนส่ งระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
IT 211 Introduction to International Transport
ประวัติการเดินเรือโครงสร้ างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล บทบาทของผู้ประกอบกิจการ
ตัวแทนขนส่ งสิ นค้ าประเภทต่ างๆ บทบาทของรัฐต่ ออุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล กลไกขั้นพืน้ ฐานและ
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัทเรือ หลักและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเรือ การจัดทําเอกสารข้ อตกลงสั ญญา ตารางการเดินเรือ พิธี
การศุลกากร ระบบการขนถ่ าย การจัดระวางสินค้ า ท่ าเรือ และอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการขนถ่ ายสินค้ าตลอดจน การขนส่ งหลายรู ปแบบ
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-6)
IT 361 Marine Insurance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211
วิธีก ารปฏิ บัติ กฎเกณฑ์ โดยทั่ว ๆ ไป ของกฎหมายการประกัน ภัย กรมธรรม์ ประกันภั ยทางทะเลฉบั บใหม่ ของ Lloyds,
Institute Clause สําหรับตัวสินค้ าและตัวเรือ กฎเกณฑ์ เพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ มาในระยะหลังเงื่อนไขการคุ้มครอง ตลอดจนการประเมิน
และการชดใช้ ค่าเสียหายระหว่ างคู่สัญญา
ขร.371 การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 371 Shipping Finance Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211 และ กง.201
เป้ าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การเงิน การประเมินโครงการลงทุนตัวเลข
ทางการเงินระบบบัญชีของบริษัทเดินเรือพาณิชย์ การจัดทํางบประมาณ การวางแผน การควบคุม การบริหารเงินทุน และการลงทุน

ขร.372 เศรษฐศาสตร์ และนโยบายการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 372 Maritime Economics and Policy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า(1) ขร.211 และ (2) ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213ไม่ ตาํ่ กว่ า C
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาอธิบายสภาพธุรกิจพาณิชยนาวี พฤติกรรมการกําหนดอัตราค่ าระวาง ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน
และราคาของเรือ ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์ และอุปทานของเรื อ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการคาดการณ์ ตลาด วิเคราะห์ ต้นทุน
โครงสร้ างตลาดของเรือจร เรือประจําเส้ นทาง สถาบันและกฎเกณฑ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับตลาดการขนส่ งทางทะเล เช่ น ชมรมเรือกฎ
ข้ อบังคับของกลุ่มประเทศต่ างๆ วิวฒ
ั นาการการรวมกลุ่มธุรกิจของบริษัทขนส่ งทางทะเล เศรษฐศาสตร์ มหภาค วิเคราะห์ ถึงความ
ต้ อ งการเข้ า ร่ วมในธุ ร กิ จ พาณิ ช ยนาวี ข องประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ ผลกระทบของธุ ร กิ จ นี้ ต่ อ บั ญ ชี
ดุลการชําระเงินของประเทศ การวิเคราะห์ ทางการเงิน (Financial Analysis) ตลอดจน Cost-Benefit Analysis ในกรณีอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 373 Shipping Technology
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211
แนวคิดของการเดินเรือ ตลอดจนเทคนิคการเดินเรือ เทคนิคใหม่ ๆ ในการต่ อเรือ การออกแบบเรือ เพือ่ ลดค่ าใช้ จ่ายความร่ วมมือ
ของหน่ วยงานต่ างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่ อเรือและธุรกิจการเดินเรือ
ขร.374 ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
3 (3-0-6)
IT 374 Air Cargo Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211
บทบาทการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศในการค้ าระหว่ างประเทศ สภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศใน
ปัจจุบัน และแนวโน้ มการขนส่ งในอนาคต วงจรในการขนส่ งสิ นค้ าตั้งแต่ ผู้ส่งออก ตัวแทนขนส่ งสิ นค้ า คลังสิ นค้ าและสายการบิน
ประเภทของเครื่ องบินที่ใช้ ในการขนส่ งสิ นค้ า ลักษณะของสิ นค้ าที่นิยมขนส่ งทางอากาศ วิธีการขนถ่ ายสิ นค้ าประเภทต่ างๆ เช่ น
สินค้ าอันตราย สินค้ าเน่ าเสียง่ าย และสัตว์ ทมี่ ชี ีวติ การคิดค่ าระวางสิ นค้ าตามหลักของ IATA เอกสารที่ใช้ ในการขนส่ ง และกลยุทธ์
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
ขร.375 การบริหารการเช่ าเหมาเรือ
3 (3-0-6)
IT 375 Ship Chartering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211
ลักษณะของตลาดการเช่ าเหมาเรื อ เส้ นทางการเดินเรื อของเรื อจร ปั จจัยที่กําหนดค่ าระวางในตลาด เช่ าเหมาเรื อ ชนิด และ
สัญญาของการเช่ าเหมาเรือ เทคนิคและขั้นตอนในการเจรจาเช่ าเหมาเรือ การประเมินค่ าใช้ จ่ายในการเดินเรือจร การคํานวณเวลาทีใ่ ช้
ในการขนถ่ ายสินค้ าตามสัญญาเช่ าเหมาเรือ และตลาดซื้อขายค่ าระวางล่ วงหน้ า
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
IT 461 Shipping Business Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211 และนักศึกษาฐานะปี 4นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4

3 (3-0-6)

โครงสร้ างและการบริหารงานในด้ านต่ างๆ ของบริษัทเรือ การกําหนดเส้ นทางการเดินเรือ การจัดหาเรือ การบริหารกองเรือการ
กําหนดค่ าระวางเรือ การควบคุมและการปฏิบัตกิ าร ตู้สินค้ า และกลยุทธ์ ทางการตลาดของบริษัทเรือ
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่ งระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IT 462 Seminar in International Transport Management
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศฯ นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศฯ ฐานะ
ชั้นปี ที่ 4
วิธีการค้ นคว้ าปั ญหาของการบริ หาร การตัดสิ นและกลยุทธ์ ของบริ ษัทที่ให้ บริการทางด้ านการขนส่ ง วิเคราะห์ ศักยภาพของ
ระบบการขนส่ งในประเทศไทยและภูมภิ าค
ขร.463 การบริหารท่ าเรือและคลังสินค้ า
3 (3-0-6)
IT 463 Port and Warehouse Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211
การบริ หารท่ าเรื อในระดับรั ฐบาล เช่ น นโยบายท่ าเรื อแห่ งชาติ ระดับการปฏิบัติการการวางแผนและออกแบบท่ าเรื อและ
คลังสินค้ า การปฏิบัตกิ ารของท่ าเรือและคลังสิ นค้ า โดยเน้ นการขนส่ งระบบคอนเทนเนอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อท่ าเรือแ ละ
คลังสินค้ า การบริหารการเงินและการตั้งราคาของการบริการท่ าเรือและคลังสินค้ า การบริหารแรงงานสัมพันธ์
ขร.471 การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมของการขนส่ งระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.211 และ ศ.381 หรือ ขร.372
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมธุ รกิจการขนส่ งระหว่ างประเทศ ตลอดจนสถาบันและ
กฎเกณฑ์ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตลาดการขนส่ ง เช่ น ชมรมเรือ กฎข้ อบังคับของกลุ่มประเทศต่ างๆ เนือ้ หาวิชายังครอบคลุมเรื่อง
การวิเคราะห์ ถึงความต้ องการเข้ าร่ วมในธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศกําลังพัฒนา ผลกระทบของธุรกิจนีต้ ่ อบัญชีดุลการชําระเงิน
ของประเทศ
ขร.472 การวิเคราะห์ การขนส่ งทางอากาศ
3 (3-0-6)
IT 472 Analysis of Air Transport
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ขร.374
สภาพแวดล้ อมในธุ รกิจขนส่ งทางอากาศ กฎระเบียบ อนุสัญญาต่ าง ๆที่เกี่ยวข้ อง การกําหนดสิ ทธิการบิน บทบาทของรัฐใน
ธุรกิจขนส่ งทางอากาศ แนวโน้ มในการเปิ ดเสรีการให้ บริการขนส่ งทางอากาศ ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย สภาพการบริหาร
การจัดการภายในองค์ กรของสายการบิน โครงสร้ างต้ นทุน การกําหนดราคา การบริ หารรายได้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด (Yield
Management) การกําหนดเส้ นทางการบิน การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การเข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
ขร.473 ประเด็นสําคัญด้ านการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation

3 (3-0-6)

ประเด็นสําคัญทางธุกจิ ทีต่ ้ องอภิปรายอย่ างกว้ างขวาง ประเด็นที่ทันสมัยในสาขาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และ
การขนส่ ง
ขร.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านขนส่ งระหว่ างประเทศ
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
IT 498 Field Work Practicum in International Transport
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศฯ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศฯ
ฐานะชั้นปี ที่ 3
เป็ นการฝึ กงานให้ นักศึ กษาสามารถสั งเกต ศึ กษา และวิเคราะห์ ปั ญหาการปฏิบัติงานจริ งขององค์ การและงานทางด้ านการ
บริหารการขนส่ งระหว่ างประเทศ
ขร.499 การศึกษาอิสระทางขนส่ งระหว่ างประเทศ
3 (0-0-9)
IT 499 IndependentStudy in International Transport
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธร.312
ศึกษาทางด้ านการขนส่ งโดยละเอียดด้ วยตนเองภายใต้ การควบคุมดูแลอย่ างใกล้ ชิดของอาจารย์ ผ้บู รรยาย
วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
หลักการทําธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น วิเคราะห์ โครงงาน การตลาดนายหน้ าการบริหารการประเมินราคา ภาษี กฎหมาย
การลงทุน และการเงินการตัดสินใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การตรวจสอบที่ดินเอกสารสิ ทธิ์และสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
หลัก เบื้องต้ น เกี่ย วกับ มู ลค่ า วัตถุ ป ระสงค์ กระบวนการหลัก การและวิธี ก ารประเมิน ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลักษณะของ
อสั งหาริ มทรัพย์ ที่นํามาเป็ นหลักประกันและปัจจัยต่ างๆ ที่มีผลกระทบต่ อการประกันราคา รวมถึงศึกษาการดูลักษณะที่ดินโฉนด
อาคารสถานทีร่ วมทั้งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง เพือ่ นํามาประเมินมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์

ธอ.311 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางเทคโนโลยีการก่ อสร้ างอาคาร
3 (3-0-6)
RB 311 Introduction to Building Construction Technology
เทคโนโลยี วิธีการก่ อสร้ าง วิธีการอ่ านแบบพิมพ์ เขียว วัสดุก่อสร้ างต่ างๆ ที่ใช้ ในการก่ อสร้ าง ส่ วนประกอบของอาคารในส่ วน
งานของโครงสร้ าง ส่ วนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ ที่ใช้ ติดตั้งในอาคารโดยเฉพาะระบบนํ้าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้า
เสียระบบลิฟท์ ระบบแอร์ ระบบป้ องกันไฟไหม้ และระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมอาคารรวมทั้งระบบสื่ อสารอื่น ๆและการประมาณ
ราคาค่ าก่ อสร้ างของอาคาร

ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 312 Real Estate Development Regulation
กฎและระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้ ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ประเภทต่ างๆ การวิเคราะห์ กฎหมายและ
ระเบียบต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องหรือมีผลกระทบต่ อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการควบคุมการก่ อสร้ างอาคารการควบคุม
และจํากัดเขตห้ ามการก่ อสร้ างอาคารบางประเภท กฎหมายเกีย่ วกับผังเมือง
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 313 Real Estate Finance and Investment
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กง.201
ลัก ษณะ วิธี การ กฎระเบี ยบ กระบวนการผลกระทบและวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตลาดการเงิน และการลงทุน แหล่ ง เงิน ทุ น
หลักเกณฑ์ พิจารณาให้ สินเชื่ อของสถาบันการเงินปั ญหาและอุปสรรคทางการเงินในการทําโครงการอสั งหาริ มทรั พย์ วิเคราะห์
เครื่องมือทางการเงิน และการลงทุนตลอดจนปัจจัยและผลกระทบด้ านการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ธอ.314 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies
วิชาบังคับก่ อน : เรียนวิชาในกลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา
ความเป็ นไปได้ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่ างๆกระบวนการศึกษาความเป็ นไปได้ ผลกระทบความเป็ นไปได้ ในด้ านต่ าง
ๆและปั จจัย ที่จ ะต้ อ งนํ ามาพิจ ารณาการคาดคะเนอุ ป สงค์ แ ละอุป ทานเกณฑ์ ก ารตัด สิ น ใจการคาดคะเนรายรั บรายจ่ าย อัต รา
ผลตอบแทน และการประเมินสรุปโครงการต่ าง ๆถึงความเป็ นไปได้

ธอ.321 เศรษฐศาสตร์ สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 321 Economics for Real Estate Business
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 และเคยศึกษาวิชา ศ.211 หรือ ศ.213
คุณลักษณะ การใช้ ประโยชน์ ในที่ดิน เพื่อนํามาพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรั พย์ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด และมีประสิ ทธิภาพ
ศึกษาโครงสร้ างการพัฒนา และความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจในเขตเมืองและชนบท ตลอดจนวิเคราะห์ ผลกระทบ และปัจจัยด้ านต่ าง
ๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ธอ.322 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development
ปัญหา ผลกระทบ การดําเนินงาน การตลาด การบริหารงานรู ปแบบของการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ นักศึกษาต้ องทํา
รายงานวิเคราะห์ โครงการในแง่ มุมต่ าง ๆ ความสําเร็จและล้ มเหลวของโครงการที่สําคัญ พร้ อมทั้งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้ อมและ
สังคม
ธอ.331
RB 331

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ข้นั สู ง
Advanced Real Estate Valuation

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธอ.211 และ ธอ.212
ปัญหาและแนวความคิด ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ วเิ คราะห์ ปัญหาในทางทฤษฎีและทางด้ านประเมินราคา วิเคราะห์
ความเสี่ ยงประเมินราคาทรัพย์ สินต่ าง ๆ โดยวิธีรายได้ การหาอัตราตอบแทนการคาดคะเนรายได้ และรายจ่ ายรวมถึงการวิเคราะห์
กระแสเงินสดเพือ่ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนฝึ กปฏิบัติ และทํารายงานกรณีศึกษา
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
3 (3-0-6)
RB 332 Business Valuation
วิชาบังคับก่ อน : เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มาไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา
หลักทฤษฎีและวิธีการประเมินราคาภาคธุรกิจต่ าง ๆการนําข้ อมูลทางการเงินที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุ งเสริมเติมแต่ งและสร้ างใหม่
เพื่อใช้ ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่ าหุ้นของธุ รกิจ การวิเคราะห์ ด้านการเงินในแง่ มุมต่ าง ๆการเขียนรายงาน
ตลอดจนการประเมินค่ าความนิยมเครื่องหมายการค้ าลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์ สิทธิบัตร และอืน่ ๆ
ธอ.341 การบริหารทรัพย์ สิน
3 (3-0-6)
RB 341 Property Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธอ.313
ลักษณะและการวางแผน การบริหารทรั พย์ สินชนิดต่ าง ๆ เช่ น อาคารสํ านักงานคอนโดมิเนียม อพาร์ ทเมนท์ และที่อยู่อาศั ย
นิคมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ ฝ่ายเจ้ าของทรัพย์ สิน ผู้บริหาร และผู้เช่ า ลักษณะการเช่ าทรัพย์ สินการเจรจาต่ อรองการเสนอรายงาน
ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลประโยชน์ สูงสุ ดในการบริหารทรัพย์ สิน
ธอ.342 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 342 Real Estate Accounting
ลักษณะการบัญชีและการจัดทํารายงานตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจอสั งหาริ มทรัพย์ รวมทั้งการบัญชีที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน และการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่ างๆ
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 411 Real Estate Marketing and Brokerage Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 และเป็ นนักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
แนวความคิดและทฤษฎี การตลาดและตัวแทนนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์ โดยทําการศึกษาขั้นตอนต่ าง ๆทางด้ านการตลาดตั้งแต่
การวางแผนกิจกรรมตลาดการปฏิบัตติ ามแผนงาน การควบคุมและการประเมินผลงานการตลาดและกลยุทธ์ ของส่ วนผสมการตลาด
การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางด้ านการตลาดตลอดจนหลักการและกิจกรรมของการเป็ นตัวแทนนายหน้ าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.412 วิจยั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 412 Research Methodology for Real Estate Business
แนวคิด หลักการ รู ปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปประยุกต์ ใช้ ในการวิจัยทางด้ านธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ที่มี
ประสิ ทธิผลเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปั ญหาการตั้งสมมติฐานแหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และ
สรุปผลการนําเสนอผลงานในรู ปแบบต่ าง ๆ

ธอ.421 สัมมนาด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 421 Real Estate Seminar
วิชาบังคับก่ อน : เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มาไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา
วิเคราะห์ และอภิปราย ปั ญหาด้ านธุ รกิจอสั งหาริ มทรั พย์ ทั้งในแง่ หลักการทฤษฎีและการนําไปใช้ ตลอดจนปั ญหาทางด้ าน
จรรยาบรรณ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ เข้ าใจถึงปัญหาและผลกระทบทีม่ ตี ่ อสังคมในปัจจุบัน
ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 422 Real Estate Project Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ธอ.211
กลยุทธ์ และการวางแผนงานก่ อนก่ อสร้ างระหว่ างดําเนินการก่ อสร้ างและหลังจากโครงการก่ อสร้ างแล้ วเสร็จรวมถึงการบริหาร
โครงการ และการเจรจาต่ อรอง
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
RB 423 International Aspects of Real Estate
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 หรืออาจารย์ ผ้สู อนอนุมตั ิ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระหว่ างประเทศทางด้ านการลงทุนกฎเกณฑ์ หลักประกันการควบคุมความเสี่ ยง การแปรเปลี่ยนของโลก
ธุรกิจโดยเน้ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศเพือ่ นบ้ านและประเทศสําคัญทั้งนั้นอาจจะมีการศึกษาและดูงานในต่ างประเทศ
ธอ.431 สัมมนาการประเมินราคา
3 (3-0-6)
RB 431 Seminar in Valuation
วิเคราะห์ และอภิปรายเกีย่ วกับปัญหาต่ าง ๆ ทั้งในแง่ หลักการ ทฤษฎีและทางปฏิบัติของการประเมินราคา ตลอดจนปัญหาอัน
เกิดจากจรรยาบรรณสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสั งคมเพื่อให้ นักศึกษาได้ มีประสบการณ์ และเข้ าใจถึงปัญหาที่มีต่อสั งคมใน
ปัจจุบัน
ธอ.441 สัมมนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 441 Seminar in Real Estate Business Law
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่ าง ๆ ข้ อบังคับกฎกระทรวง ฉบับใหม่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ โดยนําปัญหาและข้ อ
กฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ กรณีศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้ นํามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม
ธอ.442 ระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 442 Real Estate Information System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า รส.201
การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ วิเคราะห์ การลงทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่ อสร้ างรวมทั้งการวางแผน และควบคุมด้ าน
การเงิน ต้ นทุน บัญชี และภาษีตลอดจนศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

ธอ.443 การฝึ กงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
RB 443 Internship in Real Estate Business
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาฐานะปี 3 และสอบได้ วิชา (1) ธอ.211(2) ธอ.212 (3) ธอ.312 และ(4) ธอ.313
มุ่งเน้ นให้ นักศึกษาได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถ ฝึ ก วิเคราะห์ ปัญหาทางด้ านธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อเตรียมตัวก้ าวสู่ การ
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้ านธุรกิจอสั งหาริ มทรัพย์ ที่มีประสิ ทธิภาพในอนาคต โดยผ่ านกระบวนการเรียนรู้ ฝึ กฝน อบรม และ
ปฏิบัตงิ านขององค์ กรหรือหน่ วยงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสายวิชาชีพทีน่ ักศึกษาสนใจ
วิชาเอกการบัญชี
บช.201 การบัญชีช้ันต้ น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
หลักการเบือ้ งต้ น แนวคิดและกระบวนการเพือ่ รวบรวมและบันทึกข้ อมูลทางการบัญชี การจัดทําและการวิเคราะห์ รายงานทาง
การเงิน วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับรายการสินทรัพย์ หนีส้ ิน และส่ วนของเจ้ าของ
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.201
การสะสมข้ อมูลเบื้องต้ นและการนําข้ อมูลต้ นทุนไปใช้ ในการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ เพิม่ ประสิทธิผล และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาวิชาเอกสาขาการบัญชี และนักศึกษานอกคณะฯ ทีศ่ ึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็ นวิชาโท)
บช.311 การบัญชีช้ันกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.201
แม่ บทการบัญชี หลักการ วิธีปฏิบัตทิ างบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ ิน รายได้ และค่ าใช้ จ่าย การจําแนกประเภท การรับรู้ รายการ การ
วัดมูลค่ าและการตีราคาของสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนีส้ ินแต่ ละรายการ และเหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บช.312 การบัญชีช้ันกลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.201
หลักการบัญชีเกีย่ วกับการรับรู้ รายได้ สําหรับรายการขายสินค้ าและให้ บริการ วิธีการบัญชีสําหรับสัญญาเช่ า การบันทึกบัญชีและการ
นําเสนอรายการเกี่ยวกับส่ วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กําไรต่ อหุ้น การนําเสนองบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ างๆในงบ
การเงิน การจัด ทํา งบกระแสเงิน สดและงบการเงิน ระหว่ า งกาล นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ย นแปลงทางบั ญ ชี แ ละการแก้ ไ ข
ข้ อผิดพลาด การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ปี ัญหา จริยธรรมของวิชาชีพ

บช.313 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า บช.201
ความสําคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้ นทุนต่ างๆ การบันทึกต้ นทุนในระบบบัญชี ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่ ง
ทํา ระบบต้ นทุนช่ วงการผลิต การปันส่ วนค่ าใช้ จ่ายการผลิต การปันส่ วนต้ นทุนแผนกบริการ การปันส่ วนต้ นทุนร่ วมและการบัญชี
สําหรับผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ต้ นทุนคุณภาพ ระบบต้ นทุนผันแปรและต้ นทุนรวม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ ผล
แตกต่ างระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-in-time production)
บช.314 การบริหารต้ นทุน
3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.313
การใช้ ข้อมูลต้ นทุนเพือ่ ประโยชน์ ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานภายใต้ สภาวการณ์ ที่แน่ นอนและไม่ แน่ นอน ระบบ
งบประมาณ ความสัมพันธ์ ระหว่ างต้ นทุนปริมาณและกําไร การวิเคราะห์ ต้นทุน การกําหนดราคาสิ นค้ า งบประมาณจ่ ายลงทุน การ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านหน่ วยงาน ราคาโอน
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 315 Tax Accounting
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บช.201 และพบ.202
ความสั มพันธ์ และความแตกต่ า งระหว่ างกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชี ผลแตกต่ างดังกล่ าวภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การบัญชีสําหรับภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายการบัญชีภาษีมูลค่ าเพิ่ม และการบัญชีภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ความรับผิดชอบใน การเสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพและอํานาจของเจ้ าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสี ย
ภาษีและประเมินเรียกเก็บเพิม่ เติม
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
3 (3-0-6)
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.201
แนวความคิดทั่วไปและองค์ ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แนวความคิดพืน้ ฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ ยงทั่วทั้งองค์ กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management)
การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้ าทีแ่ ละความรั บผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการ
บริ หารความเสี่ ยง หน้ าที่แ ละความรั บ ผิดชอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและงานบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และองค์ ประกอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.201และ รส.201
แนวคิดเบือ้ งต้ นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประมวลผล วิธีการจัดทํารายงานการเงินและรายงาน
เพือ่ การจัดการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพืน้ ฐานและผลกระทบของการใช้ การพาณิชย์ เล็ก
ทรอนิกส์ ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บช.331 การบัญชีเพือ่ ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
3 (3-0-6)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.313หรือ บช.202
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบ
ธุรกิจที่มีต่อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้ อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ ข้อมูลรายได้
และต้ นทุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ่งแวดล้ อมการจัดทํารายงานการจัดการสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
บช.411
การบัญชีช้ันสู ง 1
3 (3-0-6)
AC 411 Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.311 และบช.312
การบัญชีสําหรับสํานักงานใหญ่ และสาขาการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและบริษัทย่ อย การ
บัญชี สําหรั บส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า การจัดทํา และการนําเสนองบการเงินรวม การแปลงค่ างบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3 (3-0-6)
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.311 และ บช.312
รู ปแบบของข้ อมูลและลักษณะสําคัญของงบการเงินสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่ างๆ ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลต่ างๆในงบการเงิน
และผลกระทบต่ องบการเงินจากการเลือกใช้ นโยบายทางบัญชี ที่แตกต่ างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ งบการเงินและ
ข้ อมูลทางบัญชีอนื่ ทีส่ ําคัญ
บช.422 การบัญชีระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
AC 422 International Accounting
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บช.201 และ นักศึกษาฐานะชั้ นปี ที่ 4
การบั ญ ชี เ ปรี ย บเทีย บระหว่ างประเทศ สภาพภู มิหลังเพื่อความเข้ า ใจลึก ซึ้ง ในรายงานการเงิน ระหว่ า งประเทศ ปั จ จัยด้ า น
สภาพแวดล้ อมต่ างๆ ทางการบัญชี ที่มีผลต่ อมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชี แต่ ละประเทศ ปั ญหาการกําหนดราคาโอน
บทบาทและข้ อจํากัดในการใช้ สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ งบการเงินและการบริ หารธุ รกิจระหว่ าง
ประเทศ
ประเด็นทางด้ านภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้ อง
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 423 Tax Problem
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าบช.315
วิเคราะห์ คําวินิจฉั ยปั ญหาภาษีอากรจากคํา พิ พากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉั ยภาษีอากร สํ า นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่ วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่ งเสริมการลงทุน ข้ อกําหนดพระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ ทอี่ อกมาบังคับใช้

วิชาของสถาบันภาษา
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
EL 221 Communicative Business English 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า สษ.172
ฝึ กฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่ านและการเขียน โดยเน้ นการอ่ านบทความเชิงธุรกิจเพื่อเขียนสรุ ปและแสดงความคิดเห็นใน
ระดับย่ อหน้ า ฝึ กฟังเพือ่ จับประเด็นสําคัญ เพือ่ พูดโต้ ตอบกันในบริบททางธุรกิจ และนําเสนอรายงานปากเปล่ าจากการค้ นคว้ าหัวข้ อ
ทางธุรกิจทีส่ นใจเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดและการคิดวิเคราะห์
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
EL 321 Communicative Business English 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า สษ.221
ฝึ กฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่ านและการเขียนในระดับสู งขึน้ โดยเน้ นการฟังเพือ่ จับประเด็นหลักและรายละเอียดปลีกย่ อย
ฝึ กฝนทักษะการพูดเป็ นคู่และในกลุ่ม โดยใช้ บริบททางธุรกิจด้ านต่ างๆ มีการแสดงบทบาทสมมุตแิ ละใช้ เหตุการณ์ เสมือนจริง ฝึ กฝน
การอ่ านเพือ่ เพิม่ พูนวงศัพท์ ความรู้ และแนวคิดทางธุรกิจ ฝึ กฝนการเขียนเพือ่ แสดงความคิดทีไ่ ด้ จากการอ่ าน การฟังและการพูด
วิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส.346
คณิตศาสตร์ การเงิน
3 (3-0-6)
ST 346 Mathermatics of Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
หลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ปัญหาทางการเงิน การคํานวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ทบต้ น ค่ ารายงวดแบบแน่ นอน อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ตารางเงิน ผ่ อนและกองทุนเงินสะสมสํ าหรั บชํ าระหนี้พันธบัตร หุ้ น และหลักทรั พ ย์ ชนิดอื่น ๆ การประยุกต์ ใ ช้
คณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหาด้ านการเงิน
ส.347
คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 1
3 (3-0-6)
ST 347 Mathematics of life Insurance 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ส.246 และ ส.346
หลักพืน้ ฐานของคณิตศาสตร์ ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชี พการประกันชี วิต ค่ ารายงวดตามการ
ทรงชีพ เบีย้ ประกันชีวิตสุ ทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่ างๆ เบีย้ ประกันรวม เงินสํ ารองประกันชีวิต
ระบบเบีย้ ประกันสุ ทธิคงทีแ่ ละระบบเบีย้ ประกันแบบดัดแปลง จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส.447
คณิตสาสตร์ ประกันชีวติ 2
3 (3-0-6)
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ส.347
ฟังก์ ชันหลายชีวติ ตัวแบบสําหรับชีวติ เดียวทีม่ กี รณีสิ้นสุ ดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ และการประยุกต์ ทฤษฎีการสิ้นสุ ด
สถานภาพเนื่องจารกหลายสาเหตุ ตัวแบบประกันภัยรวมค่ าใช้ จ่าย

วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
ศ.213
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC 213 Introductory Microeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
แนวคิดและการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา อุปสงค์ และ
อุปทานของสินค้ า ทฤษฎีเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้ นทุนการผลิต การกําหนดราคาสิ นค้ าในตลาดที่
มีการแข่ งขันสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์ รูปแบบต่ างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่ งขันสมบูรณ์
และตลาดอืน่ ๆ ทฤษฎีเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้ มเหลวของตลาด
ศ.214
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC 214 Introductory Macroeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
ความหมายและวิธีการศึ กษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค การคํานวณรายได้ ประชาชาติ
ทฤษฎีการกําหนดรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์ และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่ างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงิน
ฝื ด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชํ าระเงิน ตลาดเงินตราต่ างประเทศ และการ
กําหนดอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงการนําดัชนีชี้วดั เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ศ.311
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
4 (4-0-8)
EC 311 Microeconomics Theory
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ศ.211 (หรือ ศ. 213) และ ค.216 (หรือ ค.211)
พฤติกรรมผู้บริ โภคโดยเน้ นการใช้ ทฤษฎีเส้ นความพอใจเท่ ากัน การวิเคราะห์ การบริ โภคข้ ามเวลา การบริ โภคกับความเสี่ ยง
ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้ างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่ างๆ
ทฤษฎีเกมเบือ้ งต้ น การกําหนดราคาปัจจัยภายใต้ โครงสร้ างตลาดสินค้ าและตลาดปัจจัยประเภทต่ าง ๆ ดุลยภาพทัว่ ไป เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการเบือ้ งต้ น และทฤษฎีเกีย่ วกับความล้ มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ ปัญหา
ศ.312
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค
4 (4-0-8)
EC 312 Macroeconomics Theory
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า (ก) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214
แบบจําลองดุลยภาพร่ วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่ างประเทศ (แบบจําลอง IS - LM - BP) การ
เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงค์ มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ
แบบปิ ด และ แบบเปิ ด ภาวะเงินเฟ้อ การว่ างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีข องนิ ว เคนส์ เซี ย น และทฤษฎีวัฎ จัก รธุ รกิจ ที่แ ท้ จ ริ ง ตลอดจนการประยุ ก ต์ ท ฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์ ม หภาคมาวิเ คราะห์
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ศ.320
คณิตเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
EC 320 Introductory Mathematical Economics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า
(ก) ศ. 211, ศ. 212 และ ค. 216 (หรือ ค. 211) หรือ

3 (3-0-6)

(ข) ศ. 213, ศ. 214 และ ค. 216 (หรือ ค. 211)
(จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ หากสอบได้ วชิ า ศ.421 มาก่ อนหรือกําลังศึกษาวิชาดังกล่ าวอยู่)
นําแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ ชัน สมการ และเมตริกซ์ การหาค่ าอนุพันธ์ ประเภทต่ างๆ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ
หนึ่งตัวและหลายตัว การหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีทไี่ ม่ มขี ้ อจํากัดและมีข้อจํากัด อินทิกรัลเบือ้ งต้ นมาอธิบายแนวความคิด
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จุ ลภาคและมหภาค เพื่อให้ เข้ า ใจความสั มพันธ์ ของตัวแปรต่ า งๆ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้ นถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างฟั งก์ ชันรวม ฟั งก์ ชันเฉลี่ย และฟั งก์ ชันส่ วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพ
ตลาด ผลของการเก็บภาษี และแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเบือ้ งต้ น
ศ.381
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
3 (3-0-6)
EC 381 Economics of Transportation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 หรือ (ค) ศ.213
บทบาทของการขนส่ งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่ างประเทศ ความสั มพันธ์ ระหว่ างการขนส่ งต่ อการเลือกที่ต้ังของ
หน่ วยผลิตและธุ รกิจการค้ า หลักเกณฑ์ และเหตุผลการตั้งอัตราค่ าขนส่ งในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ต้ นทุนเอกชนและต้ นทุนสั งคมที่
เกี่ยวข้ องกับการขนส่ ง ความสั มพันธ์ ของการขนส่ งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ด้ านการขนส่ งในเขตเมือง
วิชาของคณะนิตศิ าสตร์
น. 348 กฎหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
LA 348 Maritime Law
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา น.231 หรือ น.209 หรือ พบ.201
หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่ น กฎหมายเกี่ยวกับเรื อเดินทะเล การจํานองเรื อและบุริมสิ ทธิทางทะเล ความผิดและการจํากัด
ความรับผิดชอบของเจ้ าของเรือ การเช่ าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่ วยเหลือกู้ภัยทาง
ทะเล การเฉลีย่ ความเสียหายทัว่ ไป และการประกันภัยทางทะเล
Course Description
General Courses
Part 1
TU 100 Civic Education
3 (3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the concept of
‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a democratic
society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
TU 110 Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and creative
development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, such as

the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing
world.
TU 120 Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The course
explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure sciences, and
the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of
important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each
one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual,
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
TU 130 Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies.Standard methods for scientific
investigations.Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments.Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
TU 152 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 16
credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of inequalities and
absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve sketching, partial
fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
TH 161 Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
EL 070 English Course 1
0 (3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into English
Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted
towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills of
listening, speaking, reading and writing.

EL 171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English proficiency at
a higher level.
EL 172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level than the
prior course especially in speaking and writing.
Part 2
EG 221 Reading for Information
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s presentation of
information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral discussion.
EG 241 Listening – Speaking 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English.
BA 202 Taxation
3 (3-0-6)
Prerequisite :Thammasat Business School and second-year student status
An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, partnerships and corporations.
Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, property taxes, and other related taxes collected by government
agencies.
Business Core Courses
BA 201 Business Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status
The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of business. Review of
particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right and bankruptcy, etc. Also covered are
the applications of law to financial instruments.

BA 203

Business Quantitative Analysis
3 (3-0-6)
Importance and benefits of the quantitative analysis, applications of quantitative analysis in business decisionmaking, linear programming models, transportation models, network models, Markov analysis, inventory control models,
simulation, and applications of computer software on real-world problems modeling
BA 204 Business Statistics
3 (3-0-6)
Systematic data collection, sampling statistics, population parameters, probability theory and Bayes’ theorem,
random variables, probability distributions, hypothesis testing, analysis of variance, correlation, linear regression, and
analyzing and applying the results of statistical program
BA 291 Introduction to Business
3 (3-0-6)
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance,
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed
within organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context. Underlying business concepts
will be discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Thammasat Business School and third-year student status
Internship students apply business or accounting knowledge to solve social problems, to work as teams, and to
cooperate with public sectors and organization in advantageous projects.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete responsibilities and scopes to apply
their academic proficiency in real working environments. They have to work at least 200 hours during the semester.
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Have earned credits of BA 321
Internship students apply business or accounting knowledge to continue solving social problems, working as teams,
and cooperating with public sectors and organization in advantageous projects in sustainable ways.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete responsibilities and scopes to apply
their academic proficiency in real working environments. They have to work at least 200 hours during the semester.
BA 401 Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year student status
The course examines a comprehensive process of strategic management and deep analysis of internal and external
environments for high-impact corporate executives to make logical decisions in alignment with vision, mission, and
strategy at each organizational level. Analysis of critical factors pertaining to strategy formulation, implementation and
techniques of evaluating strategies will be thoroughly discussed through case studies.

BA 421 Corporate Governance for Value Creation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Forth-year student status
This course studies corporate governance as a factor creating economic value to entity. The components comprise
management for value creation, corporate governance, corporate social responsibility and mechanism of corporate
governance in details, including roles of directors, corporate culture, risk management, control, monitoring and
evaluation. Corporate governance implementation, current and special issues are discussed by case studies in Thailand
and overseas.
Major : Finance
FN 201 Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of financial managers; maximization of
enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, financial planning and control, fundamental analysis on risk and
return, time value of money, current asset management, non-current-assets investment (capital budgeting) techniques, an
allocation and acquisition of funds, short-term and long-term financing, the costs of capital
FN 211 Financial Markets
3 (3-0-6)
Prerequisite :Second-year student status
Money, banking and financial markets; the effects of various factors on financial markets; monetary policies, interest
rates, regulations and controls of financial institutions, money markets, capital markets and international financial
markets, roles and functions of financial institutions in Thailand
FN 241 Risk Management and Insurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Second-year student status
Different types of risks and financial losses faced by individuals and organizations; types of damages, factors affecting risk
management, principles of insurances, basic understanding of various kinds of insurance, customer selection, reinsurance,
and insurance business management and control.
FN 281 Personal Finance
3 (3-0-6)
The determination of optimal financial objectives in accordance with various stages of individual life cycle; personal
financing and spending, personal financial planning and control, savings and efficient investments, appropriate credit
usage, personal tax planning, and income tax payment, benefits of saving and individual’s quality of life: health care,
leisure, free-time productivity, financial planning after retirement
FN 282 Wealth Management
3 (3-0-6)
Evaluations of potential customers, personal tax planning, life-cycle investing, measurement of risk of and return on
financial assets, portfolio theory, portfolio optimization, investment policy statements, investments in real estate

investment trusts, performance evaluation of mutual funds, retirement planning, wealth transfers, heritage, donations,
new issues in wealth management
FN 311 Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of (1) FN 201 and (2) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST 217) or (ST 218
and ST 319)
Theoretical concepts of corporate financial management applied to resolve financial problems and issues encountered by
management in the real world of business; the management of asset structure and financial mix; the application of
financial models and instruments on managing the assets, liabilities and equities, valuation, the costs of capital, capital
structure, capital budgeting under risk, leasing, the concepts of agency problems and corporate governance
FN 312 Investments
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201 and (2) MA 216and (3) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST
217) or (ST 218 and ST 319)
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and futures contracts; risk and return
measurement of individual securities and portfolios, the determinants of risk and return
FN 313 International Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311
The financial management for international business and its international economic environment: international monetary
system, the balance of current account, the balance of payment, the foreign exchange market; the application of financial
instruments and derivatives in the international financial risk management, the roles of international financial
institutions, such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and international financial corporations
FN 323 Credit Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 201
The importance and types of credit; loan decision processes of both corporate and financial intermediaries; techniques
for analyzing and evaluating credits, the determination of credit lines and optimal interest rates, methods of evaluating
loan proposals, debt restructuring and debt management, computerized database systems in credit analysis
FN 331 Financial Institutions Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 211 and FN 312
Various aspects in financial institutions management especially commercial banks; risk management, capital and
liquidity management, asset and liabilities management, profit and cost analysis, stability and investment strategies
analysis, recovery plan of financial intuitions
FN 341

Non-Life Insurance Management

3 (3-0-6)

Prerequisite : Have earned credits of FN 241
Various types of risks and damages of the property, liability insurance and reinsurance business, the role of government
in supporting the property insurance business, a relationship between insurance management and the financial
management of firm.
FN 342 Life and Health Insurance Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 241
Life and health insurance businesses, insurance policies, the calculation of insurance premiums, under wring processes,
the indemnification, risk management for individuals and businesses, personal financial management and investment.
FN 344 Insurance Business and Legal Environment
3 (3-0-6)
The dynamics of legal, social, technological and economic environments and business activities of insurance companies;
the impacts of changes in the global commercial and financial systems on the insurance business, information systems for
managing and controlling risk exposures in order to improve the efficiency in the management of change, organization
structures, project planning and human resource development
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
Fixed income securities, the mechanisms of domestic and international debt markets, fixed income instrument analyses,
pricing, risk behavior, the security design, debt instruments with complex structures, investment strategies and risk
management of debt portfolios
FN 391 Research and Internship Project
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite :Finance major and third – year student status and knowledge in the filed of internship
A student internship of at least 200 hours during a summer semester in a pre-approved organization
FN 399 Practical Capability Development in Finance
3 (work at least 100 hours/semester)
Prerequisite :Finance major and third – year student status
This course allows students majoring in finance to learn more in the real world of business. Students will participate and
practice in organizations, public or private, so they can comprehend the working elements and environment. This shall
enhance students’ working experience and capability, which will be useful for their future career.
Students will register this course in a summer semester (totaling 100 working hours). Students must follow the rules and
regulations regarding the internship as required by Thammasat Business School. There will be evaluation with grade S
(Satisfactory) and grade U (Unsatisfactory). With S grade, students will be given the internship certificate.
FN 413 Strategic Financial Management
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312

3 (3-0-6)

Financial planning process by integrating various fields of knowledge, such as accounting, engineering and economics;
cost monitoring using a value engineering technique, control and evaluation processes using the balanced scorecard
approach, good governance; lectures and case studies in Thailand
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
All types of enterprise financial risks and their nature; a variety of quantitative tools in analyzing and measuring risks,
approaches to manage risks in accordance with risk policies
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311
Various financial tools used in financial analysis for performance evaluations of firm strategies based on profitability
relative to risks, applications of financial analysis for better prediction of future cash flows for valuation and credit
analysis
FN 425 Financial Viability Study
3 (3-0-6)
Prerequisite :Finance major and fourth – year student status
Various tools and techniques used in financial viability study; principles of and practice in developing business plans,
feasibility studies of projects including new projects, expansions, non-current-asset replacements, project delays, and
terminations of projects; real options and evaluations of long-term investments, a group project on a business feasibility
study
FN 428 Investment Banking
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits ofFN 311
Investment banking business; principles of value creations for firms and investors by mergers and acquisitions and
business reorganizations; variety of investment banking activities, debt restructuring, initial public offering, and venture
capital; applications of financial management and cases both in Thailand and abroad
FN 451 Equity Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
An analysis and evaluation of equity instruments; economic, industry and company analyses, various approaches in
security valuation: discounted cash flows, relative valuation, technical analysis, quantitative securities analysis, portfolio
performance evaluation
FN 452 Financial Derivatives Analysis
Prerequisite :Have earned credits ofFN 312

3 (3-0-6)

Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants, and swaps, derivatives
pricing models, strategies for speculating or hedging
FN 461 Advanced International Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits ofFN 313
International financial markets, evolution of financial markets, financing sources from international debt and stock
markets; financial management for multinational corporations, direct investment analysis, international portfolio
investments, political risk analysis, international capital budgeting and liquidity management

FN 471 Statistical Models for Financial Research
3 (3-0-6)
Prerequisite : Finance major and fourth – year student status and Have earned credits of BA 204
Basic econometrics and its applications on financial research; event studies using corporate events in Thailand; research
designs
FN 491 Seminar in Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits ofFN 311 and FN 312
Analysis of current financial issues using case studies, guided class discussions, and business presentations
FN 494 Financial Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Applications of mathematical, statistical, and financial theories and modles; designs and developments of financial
securities,randombehaviorof securities, portfolios, and derivatives; securities designs, determinations of prices and risk of
securities in financial markets using formulas and numerical methods; strategies for investments, diversifications and risk
management
FN 499 Independent Study in Finance
3 (0-0-9)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Conducting a financial research with a testable hypothesis under the supervision of an advisor; techniques used in data
collections, data analysis, and writing research paper
Major : Marketing
MK 201 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
(For students in Thammasat Business School or students intended to transfer to Thammasat Business School only)
A study of marketing as one of the core business functions. This course provides an overview of modern marketing
with an emphasis on the concept of marketing, its economic and social impacts, consumer behavior, and the process of

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

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

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

communication, sales management, selling techniques, pricing and negotiation to add value, marketing evaluation,
customer satisfaction, and vision in business-to business marketing.
MK 332 Services Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201or MK 202
A study of the importance of marketing in the service industry. This course covers the impact of service on local and
global economic development, the differences between ‚goods‛ and‛ services‛ that lead to the unique characteristics and
problems of service businesses, consumer behavior in service businesses, evaluation and development of tools for
improving service quality, service marketing plans, marketing mix planning, and competitive strategies for service
marketing.
MK 333 International Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of marketing in the international context. This course starts by providing concepts and theories of
international marketing, which covers market systems and other factors influencing international business. Topics also
include marketing concepts with no geographical boundaries, international marketing strategy, import and export,
foreign investment and analysis of new challenges and ethical issues related to international marketing.
MK 334 Agricultural Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of industries, agricultural market structures, the important role of the agricultural market inan economic
system, the impact of a central distribution center, future markets, government policies, competition, technology for
agricultural products, and other business factors that affect the agricultural business model. This course emphasizes
marketing value creation, brand building, and marketing strategy in order to respond to the market and create
competitive advantages for our agricultural products as well as develop their agribusiness potential in the worldwide
market.
MK 335 Health-Care Marketing Strategy
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of marketing strategy related to healthcare businesses. This course focuses on the important role of the
healthcare industry in the development of better living and improved quality of life of the human race. The study also
promotes the health tourism industry by integrating marketing mix with indigenous traditional wisdom, biotechnology,
modern technology, and other strategies to strengthen Thailand’s healthcare management of the public and private
sectors while addressing the concerns of ethical issues and social responsibilities.
MK 341 Special Topics in Marketing 1
Prerequisite : Marketing major and third-year student status or approved by the instructor

3 (3-0-6)

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

exploration of the underlying elements of entrepreneurial marketing. The main emphasis of this course is on how to
proactively identify, evaluate, and exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable customers.
Through a series of hands-on case studies, students will learn how to formulate entrepreneurial marketing strategies using
innovative approaches to risk management, resource leveraging, and value creation.
MK 423 Sustainability Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 312
A study of marketing management with responsibility to the environment and society.
The course starts by
discussing the adverse impact from conventional business and marketing practices. To ameliorate the situation, the
concept of sustainable development is employed as a foundation and goal for corporate social responsibility(CSR)and
responsible marketing. Subject to the constraints of sustainability of the ecology and society, the central issue is the
development of competitive marketing strategies based on CSR to lower the negative impact while creating higher value
to the environment and stakeholders. Equally important is the development of the means to enhance sustainable
consumption, including de-marketing. This course concludes by touching on the application of marketing for not-forprofit organizations and social enterprises.
MK 499 Independent Study in Marketing
3 (0-0-9)
Prerequisite : Marketing major and forth-year student status or approved by the instructor
A study of marketing research on an individual basis. During the course, a student conducts research on a particular
problem or topic in marketing under the supervision of an advisor with focus on ethical, professional norms in marketing.
Major :Management Information Systems
IS 201 Management Information Systems
3 (3-0-6)
Study important role of information, information systems, information technology and internet to organization.
Components, application and types of information systems, information system acquisition, ethics and security.
IS 216 End-User Application Development
3 (3-0-6)
Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to create simple software or to
extend existing applications,languages for creating web pages, content management systems, spreadsheet software,
database management software, Macro, or other associated tools or techniques
IS 311 Programming Concepts
3 (3-0-6)
Steps in developing statements, design tools which are used to develop solutions (flowcharts and activity diagram),
object-oriented programming concepts, data types and control structures, basic algorithms, and language syntax, and
developing business applications

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

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

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

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

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

Managerial Communication

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

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

3 (3-0-6)

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

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

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

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

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

IB 323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms
3 (3-0-6)
Impact of globalization on the transformation of businesses and industries.Progress of firms, value chains and
industries from developing countries.Theoretical explanations and empirical evidence of the structural changes in the
global business and industries.
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand
3 (3-0-6)
Evolution and development of business in Thailand.Key players in Thai business. Management innovation in Thai
businesses. Internationalization process of Thai firms. Roles of Thai business in the Asian region
IB 332 Cross - cultural Management
3 (3-0-6)
Developmentofsocial values. Influence of culture on business and strategic management. Organization structure,
leadership and management style. Effectiveintercultural communication. Human resource management in culturally
diverse context. Business etiquette
IB 421

International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
International business management.Objectives and strategies for international operations.Analysis of foreign
investment opportunities.International expansion strategy development and implementation.
IB 422

Comparative Business Systems
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, and North
America.Economic, historical, social, and institutional factors shaping business systems.Causes of differences in business
systems.
IB 423

Seminar in International Business
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311 and InternationalBusiness, Logistics and Transport major and
fourth-year student status
Theoretical concepts in international business.Academic research and articles on key issues in international
business.
IB 424 Perspectives on Global Business
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
Business environment of different regions/countries that are potential markets for Thai businesses.Different
legal, political, financial, cultural and commercial systems and practices, including international trade agreements, and
labor arrangement in specific regions.

IB 431

International Taxation Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
Theoretical and managerial concepts on Taxation Management under different international regulations.
Problems and obstacles of international taxation management practice, including free-trade agreements, double-taxation
agreement, transfer pricing, differences in accounting standards and tax systems.
IB 433 Ethical Issues in Business
Business ethics, executive decision makings, ethical dilemma, organization guidelines on ethical issues, roles of
business in society, consequences of doing business, stakeholders
IB 498

Field Work Practicum in International Business 3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisites:International Business, Logistics and Transport major and third–year student status
Learning how to work in the real environmen to finten rational business.

IB 499

Independent Study in International Business
Prerequisites : Have earned creditsof IB 312
In-depth study of topics related to international business management.

3 (0-0-9)

LO 212

Introduction to Logistics Management
3 (3-0-6)
The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through key activities such as
purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, transportation management and other logistics
issues
LO 341

International Logistics
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212
Business structures, types of service offered to exporters and importers, container consolidation, related documents
difference between International Logistics Management and International Transport Management, multimodal transport
characteristics its effect on international logistics.
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212 and BA 203
Models, concepts solution methods in the design, control, operation and management of transportation and logistics
systems. Applications of exact algorithms, heuristics, network and multiple criteria optimization techniques, logistics and
transportation management, demand allocation, routing and scheduling, location selection and inventory control. Excel
spreadsheet with its solver tool.
LO 441

Seminar in Logisticsand Supply Chain Management

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

Shipping Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and Fourth-year student status
Management concepts and operation practiced in the ship liner company such as the route planning (traffic
study and scheduling), ship planning (new and second-hand tonnage), ship management (crew, technical, insurance),
container management (planning, control and operation) and the corporate marketing strategies. Role of ship agents and
their practices.

IT 462

Seminar in International Transport Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : International Business, Logistics and Transport major Fourth-year student status
Methods to identify management problems, judgment and strategies of transport service providers and a
potential analysis of national and regional transport system.
IT 463

Port and Warehouse Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211
Port management at the government level, National Port Policy, operational level, port and warehouse
planning and design, port and warehouse operations container transport system, technological effect on port and
warehouse, financial management, pricing of port and warehouse services, labor relation management.
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and EC 381or IT 372
Economic theories to analyze international transport business environment, on institutes and rules concerning
transport market, boat clubs, rules and regulations of each country. Analyzes a need for the developing countries to join
the shipping business and its effects on the nation’s balance of payment account using.
IT 472

Analysis of Air Transport
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 374
Air transport business environments and policy the rules and regulations, related conventions, traffic rights,
government roles in air transport business, deregulation of air transport service using. comparative studies with Thailand.
Study of the management and administration of airlines the cost structure, air freight pricing, yield management, routing
& scheduling, alliance strategy.
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation
3 (3-0-6)
Important issues in business that need wide discussion, issues on international business, logistics and transportation
IT 498

Field Work Practicum in International Transport 3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisites : International Business, Logistics and Transport major and third-year student status
Students are trained to observe, learn, and analyze real operational problems of the organizations and work of
international transport management.
IT 499

IndependentStudy in International Transport
3 (0-0-9)
Prerequisites : Have earned credits of IT 312
An individual in-depth study of either transport under closed supervision of the instructor.

Major : Real Estate Business

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

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

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

AC 201 Fundamental Accounting
3 (3-0-6)
The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording accounting information; preparation and
analysis of financial reports; accounting cycle; accounting and disclosure for assets, liabilities, and owners’ equity.
AC 202 Management Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Collecting cost data and how to use cost data for planning, controlling, evaluating performance for improving
efficiency and effectiveness of an organization as well as decision making of executives at all levels.
(Credits are not counted for Accounting major studentsand Accounting minor students from other faculties.)
AC 311 Intermediate Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Accounting framework; Principles and accounting treatments for assets, liabilities, revenues and expenses; Classification,
recognition, measurement and valuation of assets and liabilities in accordance with Thai Financial Reporting Standards;
Presentation and disclosure of assets and liabilities; Events after financial statement date.
AC 312 Intermediate Accounting 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Revenue recognition principles for sales of goods and rendering services; Accounting treatment for leases; Recording
and presenting the stockholder’s equity transactions in financial statements; Earnings per share; the presentation and
disclosure of financial statements; the preparation of statement of cash flows and interim financial statements; Accounting
policies, changes in accounting, error correction; Accounting for troubled debt restructuring; Professional ethics.
AC 313 Cost Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The role and importance of cost accounting ; cost terminology and cost accumulation systems, cost calculation under job
order costing, cost calculation under process costing ; manufacturing overhead cost allocation, joint cost allocation and
accounting for by-product, quality cost, variable costing and absorption costing system, standard costing system and
variance analysis, just-in-time production.
AC 314 Cost Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 313
Use of cost information for planning, controlling under certainty and uncertainty events. budgeting system, costvolume-profit relationship ; cost analysis ; capital budgeting, performance evaluation of units in organization , and
transfer pricing.

AC 315 Tax Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202
The relationship and differences between accounting income and taxable income; and the recording of those
differences;Personal income tax; Accounting for defered income tax, withholding tax, value-added tax, and specific
business tax ; Tax responsibilities; Professional ethics; Authority of tax officers in tax assessment and collection.
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal control; Basic concepts of internal audit;
Enterprise Risk Management (ERM); system arrangement related to Risk management process; Duties and
responsibilities of internal auditors and risk management officers, Duties and responsibilities of internal audit function
and risk management function to audit committee and risk management committee; and Components of good corporate
governance.
AC 318 Accounting Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and IS 201
Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in the process and preparation of financial
and management reports; Control systems in accounting information system; Basic business processes and the impacts of
E-commerce on accounting information systems.
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 313 or AC 202
Sustainable development concepts; Corporate environmental and social responsibility; Negative impacts of business
activities on the environment and natural resources; Environmental management practices; Identification, collection and
analysis of environment-related costs and earnings information; Environmental reporting and sustainability reporting.
AC 411 Advanced Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Accounting for home office and branch; Accounting for business combinations; Accounting for investments in
associates and subsidiaries, Accounting for interests in joint venture; Preparation of consolidated financial statements;
Translation of foreign currency financial statements; and Disclosure of related party transactions.
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Presentation and disclosure of accounting information in various industries; Linkage between financial statement items;
Effects of accounting choices; Tools and techniques for an analysis of financial statement and other financial reporting.

AC 422 International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and fourth-year student status
Comparison of international accounting practices , background for a profound understanding of international financial
reporting, factors affecting international accounting standards and practices, the problem of international transfer
pricing, roles and limitations of accounting information system in the financial statements analysis and international
business management, related tax issues.
AC 423 Tax Problem
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 315
Analysis of tax rulings from Court’s orders, Board of Taxation, Royal Decree Committee Office, Revenue
Department, and related parts of BOI Act and terms from Industrial District Act, as well as the new enforcements from
the Revenue Codes.
Language InstituteThammasat University
EL 221 Communicative Business English 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172
Practising listening, speaking, reading and writing skills; reading different business materials; writing summaries
and expressing ideas in paragraphs; listening for main ideas and making conversations within business contexts; making
oral presentations of selected business topics to enhance critical thinking and speaking skill
EL 321 Communicative Business English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 221
Practising listening, speaking, reading and writing skills at a more advanced level; practising listening for main ideas
and details; practising speaking using different business functions in pairs and in groups; performing role plays and
simulations based on real life situations; reading for vocabulary enrichment and development of business ideas and
concepts; writing to express ideas and opinions gained from reading, listening and speaking.
Faculty of Science and Technology
ST 346
Mathermatics of Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 211 or MA216 or MA218
Basic principles of financial problem analysis ; the meansurement of interest ; compound interest ; annuities-certain ;
yield rates ; amortization schedules and sinking funds ; bonds ; stocks and other securities ; applied mathematics in
financial problem analysis.
ST 347 Mathematics of life Insurance 1
Prerequisite : Have earned credits of ST 246 and ST 346

3 (3-0-6)

Basic principle of actuarial science; survival distributions and life tables; life insurance: life annuities, net single
premium and net level premium for life insurance and life annuities contracts, gross premium, net premium reserve and
modified reserves, code of professional conduct of actuaries.
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 347
Multiple life functions ; multiple decrement models for single life and applications of multiple decrement theory ;
insurance models including expenses.
Faculty of Economics
EC 213 Introductory Microeconomics
3 (3-0-6)
(For students who are not Economics majors)
Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price mechanisms, the
supply and demand of goods and services, basic theories of consumer behavior, production and costs, and price
determination in perfect and imperfect competitive markets. Comparing market performances in resource allocation,
basic theories of factor markets and market failures.
EC 214 Introductory Macroeconomics
3 (3-0-6)
(For students who are not Economics majors)
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and problems in the
context of Macroeconomics; determination of national income; money markets, supply of and demand for money;
Macroeconomic problems including unemployment, inflation, and deflation, fiscal and monetary policies used for
economic stabilization; the balance of payments; foreign exchange market and exchange rate determination; application
of economic indicators to analyze economic situations.
EC 311 Microeconomics Theory
4 (4-0-8)
Prerequisites : Have earned credits of EC 211 (or EC 213) and MA 216 (or MA 211)
Consumer behavior with the use of indifference curve analysis, intertemporal consumption, consumption and risks,
and Information cost. Theory of production and cost, the birth of the firm, structure and behavior of different types of
markets and introductory game theory. Price determination in factor markets, general equilibrium analysis, Introductory
Welfare Economics, market failures and measures to solve problems.
EC 312 Macroeconomics Theory
4 (4-0-8)
Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211 and EC 212 or b) EC 213 and EC 214
The model of joint equilibrium in product market, money market, and foreign exchange market (the IS-LM-BP
model); Changes in equilibrium; Product market and labor market; The model of aggregate supply and aggregate

demand in closed and open economies; Inflation, unemployment, and the Phillips curve; Economic stabilization policies;
Growth theory, New Keynesian economics theory; the real business cycle theory; applications of macroeconomic theory to
analyze economic situations.
EC 320 Introductory Mathematical Economics
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211, EC 212 and MA 216 (or MA 211) or b) EC 213, EC 214 and MA 216
(or MA 211)
(Credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC 421)
Applying mathematical concepts and tools such as functions, equations, matrices, univariate and multivariate differential
calculus, constrained and unconstrained optimization and integral to explain concepts of Microeconomic theory and
Macroeconomic theory to understand the relationship between different economic variables. An emphasis will be placed
on relationships between total, average, and marginal functions, the analyses of elasticity, market equilibrium, impacts of
taxation, and the basic input-output model.
EC 381 Economics of Transportation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of a) EC 210 or b) EC 211 or c) EC 213
The role of transportation in the domestic and international economy. How transportation affects the location of
businesses and production sites. Criteria and economic reasons for transportation pricing. Private and social costs related
to transportation. How urban transportation is affected by urban expansion. Problems and policies related to investment
in urban transportation.
Faculty of Law
LA 348 Maritime Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of a) LA 231 or b) LA 209 or c) BA 201
This course is dedicated to exploring principles in maritime law e.g. the law on sea liner, the law related to
mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and limitation of liability of ship-owners, charter parties.
carriage of goods by sea, liability for vessel collision,
sea salvage, general average and marine insurance.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้ องการของผู้ใช้ บั ณฑิตต้ องการให้ บั ณฑิตมีประสบการณ์ ในวิชาชี พ ก่ อนเข้ าสู่ ก ารทํา งานจริ ง ดังนั้นหลักสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จึงมีรายวิชาการฝึ กงานให้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตามความประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีความรู้
และประสบการณ์ ในวิชาชีพก่ อนเข้ าสู่ การทํางาน หรือการศึกษาต่ อระดับปริญญาโท
รายวิชาทีฝ่ ึ กงานทีบ่ รรจุไว้ ในหลักสู ตรเพือ่ ให้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ ตามความสนใจ คือ
กง.391 การวิจยั และโครงการฝึ กงาน
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

กง.399

การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัตกิ าร
1 (ฝึ กงานขั้นตํา่ 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ทางด้ านการเงิน
รส.492 การศึกษาภาคสนามด้ านระบบ
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
สารสนเทศ
ทม.327 การฝึ กงานด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
และองค์ การ
กผ.329 การฝึ กงานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
บป.419 การฝึ กงานด้ านบริหารการปฏิบัตกิ าร
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ธร.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ลจ.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านโลจิสติกส์
3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ขร.498 การฝึ กภาคปฏิบัตดิ ้ านขนส่ งระหว่ างประเทศ 3 (ฝึ กงานอย่ างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
พบ.321 การฝึ กงานเพือ่ สังคม 1 3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา) และ
พบ.322 การฝึ กงานเพือ่ สังคม 2 3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
ลักษณะการฝึ กงานคือการลงมือปฏิบัติงานด้ านบัญชีในองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ ความเห็นชอบจากภาค/สาขาวิชาและ/
หรืออาจารย์ ทปี่ รึกษาทีน่ ักศึกษาสังกัดวิชาเอก ทั้งนีม้ ่ งุ เน้ นให้ เกิดการเรียนรู้ จากการนําความรู้ และทักษะที่ได้ ศึกษามาเพื่อใช้ สําหรับ
การทํางานในธุรกิจจริง ก่ อนทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาเข้ าสู่ โลกการทํางาน หรือการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1. มีทกั ษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้ าใจในทฤษฎีและหลักการทางด้ านบริหารธุรกิจมากยิง่ ขึน้
2. สามารถบูรณาการความรู้ ทเี่ รียนมาเพือ่ นําไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจได้ อย่ างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทํางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
4. มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์ กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้ าแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ มาใช้ ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อนของปี การศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน
กต.314 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.315 การวิจยั เชิงปริมาณทางการตลาด
บป.497 วิธีการวิจยั ในการบริหารการปฏิบัตกิ าร
ขร.499 การศึกษาอิสระทางขนส่ งระหว่ างประเทศ
ลจ.499 การศึกษาอิสระทางโลจิสติกส์
ธร.499 การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่ างประเทศ
ธร.312 ระเบียบวิธีวจิ ยั

3
3
3
3
3
3
3
3

(0-0-9)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-0-9)
(0-0-9)
(0-0-9)
(3-0-6)

ธอ.412 วิจยั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
ทม.411 การวิจยั ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
ทม.422 การศึกษาอิสระทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
3 (3-0-6)
โครงงานหรื องานวิจัยต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการด้ านบริหารธุ รกิจ สามารถนําความรู้ และทฤษฎีทางธุ รกิจที่ได้
เรี ยนมาเพื่อวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุ งและพัฒนาระบบการดําเนินงานขององค์ กร/สถานประกอบการได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพมี
ขอบเขตโครงงานหรืองานวิจยั ทีส่ ามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถประยุกต์ ใช้ หลักการและทฤษฎีทางการบริหารได้
2. สามารถนําผลการจากจัดทําโครงงานหรืองานวิจยั ไปใช้ ในการปฏิบัตงิ านจริง
3. สามารถเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่ อได้
4. สามารถทํางานเป็ นทีมและปรับตัวทํางานร่ วมกับผู้อนื่
5. ความสามารถในคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้ วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. วางแผนและการจัดเตรี ยมอาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์
การทางานโครงงานหรื องานวิจยั ทางด้านการบัญชี และบริ หารธุ รกิ จมาให้ความรู ้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิ บตั ิงานต่างๆ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้กระบวนการของการทาโครงงานหรื องานวิจยั
2. กาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษาให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานหรื องานวิจยั พร้อมทั้ง
มีตวั อย่างโครงงานหรื องานวิจยั
3. จัดเตรี ยม/แนะนา หนังสื อ เอกสาร ตารา ด้านการบัญชีและบริ หารธุรกิจที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้นกั ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. อาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษาร่ วมกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลตามวัตถุประสงค์รายวิชา
2. นักศึกษาจัดทางานวิจยั เสนอภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. นักศึกษาเสนอผลงานวิจยั และรับการประเมินโดยผูส้ อน
4. หากมีการแก้ไข ให้นกั ศึกษาแก้ไขปรับปรุ งผลงานวิจยั และนาเสนออาจารย์ผสู ้ อนอีกครั้ง
5. อาจารย์ผสู ้ อนทาการวัดผลงานวิจยั
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1. การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปั จจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 12, 13 และ 14
2. การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับมีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
B+ B C+ C
D+
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00

