หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)

(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Page |

0

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์ท่าพระจันทร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Accounting Program (English Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก : -

บัญชีบณั ฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accounting
B.Acc.

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 129 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ น
อย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
6.2 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัด
การศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
6.3 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักบริ หาร นักวิชาการ นักวิจยั และทํางานในองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านการทําบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการบัญชีบริ หาร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการบัญชีภาษีอากร
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
9. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
- หลักสู ตรภาษาอังกฤษ จัดการเรี ยนการสอนที่ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติซ่ ึง
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ (รวมสัปดาห์สอบกลางภาค) และอาจเปิ ด
ภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์แต่ให้เพิม่ ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถ้ามี)
2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกเข้ าศึกษา
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
1. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ หลักสู ตรภาษาอังกฤษ กําหนด
ไว้
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แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ กําหนดรับนักศึกษาปี ละ 40 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปี ที่ 1
40***
40***
40***
40***
40***
ชั้นปี ที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 3
40
40
40
ชั้นปี ที่ 4
40
40
นักศึกษาตกค้าง
1
รวม
40
80
120
160
161
คาดว่าจะจบการศึกษา
39**
40**
** ประมาณจากค่าเฉลี่ยการสําเร็ จการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 98 ของจํานวนรับเข้าศึกษา
*** ประมาณการโดยการนําจํานวนนักศึกษาของโครงการทั้งหมดหารด้วยจํานวนวิชาเอก (การบัญชี
การเงิน และการตลาด)
จํานวนนักศึกษา
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หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 129 หน่วยกิต
- ระยะเวลาศึกษาเป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย
7 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่ใช้บงั คับแก่นกั ศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้เทียบโอนหน่วยกิต และอย่างมาก
ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
วิชาเอก
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเอกตามเงื่อนไขที่คณะฯ กําหนดไว้ ดังนี้
1. วิชาเอกบังคับจะต้องสอบไล่ได้แต่ละรายวิชาไม่ต่าํ กว่า C
2. ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกเฉลี่ยรวมกันต้องไม่ต่าํ กว่า 2.00
ค่าระดับที่จะนํามาใช้คาํ นวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาเอกบังคับสําหรับวิชาที่นกั ศึกษาต้อง
ศึกษาซํ้าหรื อศึกษาทดแทนตามข้อ 1 และ/หรื อ ข้อ 2 จะใช้ค่าระดับที่ดีที่สุดเท่านั้น
วิชาเลือก
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งดังนี้
1) เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต หรือ
2) เลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะฯ ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมื่อศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรวิชาโทแล้ว นักศึกษาจะได้วชิ าโท
ในหลักสู ตรนั้นๆ
หากรายวิชาใดในโครงสร้างของวิชาโท ถูกระบุให้เป็ นส่ วนหนึ่งในโครงสร้างวิชาเอกของ
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต การศึกษาเพียงครั้งเดียว สามารถนับเป็ นรายวิชาตามโครงสร้างได้ ทั้งวิชาเอกของ
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตและวิชาโทที่นกั ศึกษาเลือกศึกษา แต่จาํ นวนหน่วยกิตของวิชาโทในส่ วนที่ไม่นบั ซํ้า
กับวิชาเอกของหลักสู ตรบัญชี ต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3.1.2.3 วิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.2.4 การรับอนุปริ ญญาหลักสู ตรบัญชี บัณฑิต
นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต แต่ไม่สามารถศึกษาได้
ครบตามโครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษามีสิทธิ์ ขอรับอนุปริ ญญาได้ตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ
1. ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต
2. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
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3.
4.
5.
6.
7.

ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ
ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวม 30 หน่วยกิต
ได้ศึกษาวิชาแกนบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
ได้ศึกษาวิชาเอกบังคับและ/หรื อเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี้
กลุ่มวิชา
จานวนหน่ วยกิต
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
2. วิชาเฉพาะ
93
2.1 วิชาแกนบังคับ
45
2.2 วิชาเอก
39
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
33
2.2.2 วิชาเอกเลือก
6
2.3 วิชาเลือก
9*
3. วิชาเลือกเสรี
6
รวม
129
* หมวดวิชาเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต หากนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทใดวิชาหนึ่ง จนครบโครงสร้าง
วิชาโท นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรนั้น ๆ

รหัสวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตําแหน่ง และ
ตัวเลข 3 ตําแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อักษรสองตัวแรก บช./AC หมายถึง วิชาของภาควิชาการบัญชี
ตัวเลข 3 ตําแหน่งในรายวิชาหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
การเรี ยงลําดับวิชา
เลขหลักสิ บ
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนบังคับ
เลขหลักร้อย
หมายถึง
ชั้นปี ที่ควรศึกษา
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รายวิชาในหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1: เป็ นหลัก สู ตรกลางของมหาวิท ยาลัยที่ ก าํ หนดให้นักศึ กษาทุ กคนต้องเรี ยนจํานวน
21 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (สําหรับผูท้ ี่มีพ้นื ความรู ้ไม่ถึง สษ.171)
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
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EL 172 English Course 3
ส่ วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
1. บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
อ.241 การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening – Speaking 1
2. เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัย หรื อวิชาเบื้องต้น
อื่นๆ ที่คณะต่างๆ เสนอ และทางมหาวิทยาลัยเทียบให้เท่ากับวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ยกเว้น รายวิชาใน
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และวิชา พบ.291 ธุ รกิจเบื้องต้น
2) วิชาเฉพาะ
93
หน่ วยกิต
2.1) วิชาแกนบังคับ
45
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาแกนบังคับที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
3 (3-0-6)
BA 203 Business Quantitative Analysis
พบ.204 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 204 Business Statistics
พบ.401 การบริ หารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
บช.201 การบัญชีช้ นั ต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
กง.201 การเงินธุ รกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
ทม.201 หลักการบริ หาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
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บป.201
OM 201
รส.201
IS 201
ศ.213
EC 213
ศ.214
EC 214
สษ.221
EL 221
สษ.321
EL 321

หลักการบริ หารการปฏิบตั ิการ
Principles of Operations Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics
ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ 1
Communicative Business English 1
ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ 2
Communicative Business English 2

3 (3-0-6)

2.2)

วิชาเอก

บช.311
AC 311
บช.312
AC 312
บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.315
AC 315
บช.316
AC 316
บช.317
AC 317
บช.318

2.2.1) วิชาเอกบังคับ
33
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
การบัญชีช้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีช้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
การบริ หารต้นทุน
Cost Management
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การสอบบัญชี
Auditing
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

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

39

หน่ วยกิต

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)
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AC 318
บช.411
AC 411
บช.412
AC 412
บช.413
AC 413

Accounting Information Systems
การบัญชีช้ นั สู ง 1
Advanced Accounting1
การบัญชีช้ นั สู ง 2
Advanced Accounting2
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Statement Analysis

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

2.2.2) วิชาเอกเลือก
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการบัญชี รวมไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. วิชาสัมมนาทางการบัญชี เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
AC 421 Seminar in Financial Accounting
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริ หาร
3 (3-0-6)
AC 431 Seminar in Management Accounting
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 441 Seminar in Auditing
บช.443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
AC 443 Seminar in Internal Audit
2. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ โดยไม่จาํ กัดว่า
จะต้องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
กลุ่มวิชาการบัญชี
บช.329 การฝึ กงานทางการบัญชี
3 (ฝึ กงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
AC 329 Internship in Accounting
บช.331 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
3 (3-0-6)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
บช.342 การบัญชีนิติวทิ ยา
3 (3-0-6)
AC 342 Forensic Accounting
บช.391 การบัญชีหวั ข้อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
AC 391 Special Topics in Accounting 1
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บช.392
AC 392
บช.421
AC 421
บช.422
AC 422
บช.423
AC 423
บช.431
AC 431
บช.433
AC 433
บช.441
AC 441
บช.442
AC 442
บช.443
AC 443
บช.452
AC 452
บช.492
AC 492
บช.499
AC 499
กง.211
FN 211
กง.311
FN 311
กง.312
FN 312
กง.323

การบัญชีหวั ข้อพิเศษ 2
Special Topics in Accounting 2
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
การบัญชี ระหว่างประเทศ
International Accounting
ปัญหาการภาษีอากร
Tax Problem
สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริ หาร
Seminar in Management Accounting
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
Accounting for Planning and Control
สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit and Control
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit
การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริ หารทรัพยากรองค์กร
Accounting Integration for ERP
ระเบียบวิธีคิดวิธีวจิ ยั เบื้องต้นทางการบัญชี
Basic Research Methodology in Accounting
การศึกษาอิสระทางการบัญชี
Independent Study in Accounting
กลุ่มวิชาการเงิน
ตลาดการเงิน
Financial Markets
การบริ หารการเงิน
Financial Management
การลงทุน
Investments
การบริ หารสิ นเชื่อ

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)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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FN 323
กง.341
FN 341
กง.351
FN 351
กง.413
FN 413
กง.415
FN 415
กง.451
FN 451
กง.452
FN 452
รส.216
IS 216
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.451
IS451
รส.459
IS 459
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.324
HR 324

Credit Management
การบริ หารการประกันวินาศภัย
Non-Life Insurance Management
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
Fixed-Income Securities Analysis
การบริ หารการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Management
การวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management
การวิเคราะห์ตราสารทุน
Equity Securities Analysis
การวิเคราะห์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives Analysis
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผูใ้ ช้
End-User Application Development
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis
ความมัน่ คงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Security and Control
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit
กลุ่มวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
ระบบการบริ หารผลงาน
Performance Management System
การพัฒนาองค์การและการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-3)
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)
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กลุ่มวิชาบริหารการปฏิบัติการ
บป.311 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
OM 311 Data Analysis for Decision Making
บป.316 การพยากรณ์ทางธุ รกิจ
OM 316 Business Forecasting
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
LO 212 Introduction to Logistics Management
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุ รกิจระหว่างประเทศ
IB 311 Global Environment of International Business
ธร.422 การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบธุ รกิจนานาชาติ
IB 422 Comparative Business Systems
กลุ่มวิชาธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เบื้องต้น
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation

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

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

3 (3-0-6)

2.3)

วิชาเลือก 9 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
1. เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต หรื อ
2) เลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะฯ ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมื่อศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรวิชาโทแล้ว นักศึกษาจะได้วชิ าโท
ในหลักสู ตรนั้นๆ
หากรายวิชาใดในโครงสร้างของวิชาโท ถูกระบุให้เป็ นส่ วนหนึ่งในโครงสร้างวิชาเอกของ
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต การศึกษาเพียงครั้งเดียว สามารถนับเป็ นรายวิชาตามโครงสร้างได้ ทั้งวิชาเอกของ
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตและวิชาโทที่นกั ศึกษาเลือกศึกษา แต่จาํ นวนหน่วยกิตของวิชาโทในส่ วนที่ไม่นบั ซํ้า
กับวิชาเอกของหลักสู ตรบัญชี ต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
วิชาเลือกเสรี ที่แนะนําให้นกั ศึกษาเลือกศึกษา มีดงั นี้
1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี เช่น
พบ.321 การฝึ กงานเพื่อสังคม 1
3 (ฝึ กงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
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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 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
หรือ 2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซี ย ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
รัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ด้วย
ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในวิชา
ศึกษาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ ‚มธ.‛ ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่ อสารในองค์กร
 เงื่อนไขการศึกษาวิชาโทการบัญชี
1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
18
หน่ วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิ ชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึ กษารายวิชาต่างๆ ตามที่
กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่าํ กว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ ย
สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่าํ กว่า 2.00
1. บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
บช.311 การบัญชีช้ นั กลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
บช.312 การบัญชีช้ นั กลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
บช.313 การบัญชีตน้ ทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
บช.314 การบริ หารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
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2. เลื อกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี สามารถศึกษาวิชา
บช.313 การบัญชี ตน้ ทุน (วิชาโทบังคับ) และวิชา บช.314 การบริ หารต้นทุน (วิชาโทบังคับ) ทดแทน วิชา
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ (วิชาแกนร่ วมบังคับ) ในทางกลับกันวิชา บช.202
ไม่สามารถนับทดแทนวิชา บช.313 และ บช.314 ได้
2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
24
หน่ วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิ ชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ
ตามที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วชิ าแกนบังคับของหลักสู ตรบัญชี
บัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่าํ กว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่าํ กว่า 2.00
บช.201
AC 201
กง.201
FN 201
บช.311
AC 311
บช.312
AC 312
บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.318
AC 318

1. บังคับ 7 วิชา 21 หน่วยกิต
การบัญชีช้ นั ต้น
3 (3-0-6)
Fundamental Accounting
การเงินธุ รกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
การบัญชีช้ นั กลาง 1
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting 1
การบัญชีช้ นั กลาง 2
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน
3 (3-0-6)
Cost Accounting
การบริ หารต้นทุน
3 (3-0-6)
Cost Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information Systems
2. เลื อกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิ ต
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คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
 ส่ วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรี ยนรู ้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้นกั ศึกษา
ได้พฒั นาตนเองให้เป็ น ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิ ปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วธิ ี การ
เรี ยนรู้โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จกั มีวธิ ี การคิด วิเคราะห์และมองปั ญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกาํ ลังเผชิญอยู่
อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่
เราจะสามารถดําเนินชี วติ ต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์ มีความหมายต่อมนุ ษย์ โดย
ศึกษากําเนิดของสังคมศาสตร์ กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับ
เอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์
(Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็ นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็ นระบบโลก
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มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนิ นชีวติ ในปั จจุบนั ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้สาํ หรับนักศึกษาที่เคยเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่าํ กว่า 16หน่วย
กิตหรื อเป็ นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรี ยน)
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัย
เชิงคณิ ตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั
ชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชนั การเขียนกราฟของฟังก์ชนั การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการ
จับใจความสําคัญ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียน เรี ยบเรี ยงได้อย่างเหมาะสม
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาอังกฤษยัง
ไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรื อใช้ไม่ได้ (U) และ
จะไม่นาํ ไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดหรื อคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสู ตรเบื้องต้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ จริ ง
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.070หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพื่อส่ งเสริ มทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรี ยม
ความพร้อมนักศึกษาสําหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.171หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
 ส่ วนที่ 2
อ.221 การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ. 172 หรื อได้รับยกเว้น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ขอ้ มูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนื้อหา และ
วิธีการนําเสนอข้อมูลของผูเ้ ขียน ฝึ กสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุ ปความ
รวมทั้งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย
อ.241 การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening – Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ. 172 หรื อได้รับยกเว้น สษ. 172
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวติ ประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้น ฝึ กการออกเสี ยงที่
ถูกต้อง เรี ยนรู ้วฒั นธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กาํ หนด ให้ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
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วิชากลางของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 2
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุ รกิจได้แก่รูปแบบองค์กรธุ รกิจตามกฎหมายไทยลักษณะ
กฎหมายและการชําระบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุ รกิจเช่นหลักกฎหมายซื้ อขายเช่า
ทรัพย์เช่าซื้ อกูย้ มื คํ้าประกันจํานองจํานําตัว๋ เงินฯลฯรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุน
และตราสารหนี้
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 2
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป์ รวมทั้งภาษีที่องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั เก็บได้แก่ภาษีโรงเรื อนภาษีบาํ รุ ง
ท้องที่และภาษีป้ายความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรธุ รกิจต่อสังคมในการเสี ยภาษี
พบ. 203 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 203 Business Quantitative Analysis
ความสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การนําการวิเคราะห์เชิงปริ มาณไปใช้ใน
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การโปรแกรมเชิงเส้น ปั ญหาการขนส่ ง ตัวแบบข่ายงาน การวิเคราะห์มาร์ คอฟ ตัว
แบบการควบคุมของคงคลัง และการจําลองสถานการณ์ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาจริ งทางธุ รกิจ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
พบ.204 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 204 Business Statistics
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ ของประชากรทฤษฎี
ความน่าจะเป็ น (ทฤษฎีเบส์) ตัวแปรเชิงสุ่ มและค่าที่คาดไว้การแจกแจงความน่าจะเป็ นการทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยหลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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มคอ.2

พบ.321 การฝึ กงานเพือ่ สั งคม1
3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 3
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางธุ รกิจ หรื อบัญชีที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาของสังคม และฝึ กฝน
การทํางานเป็ นกลุ่ม ในรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมกับโครงการความร่ วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุ รกิจ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรื อชุมชน เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา หรื อสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม หรื อชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
สําหรับการดําเนินการจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะที่ปรึ กษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชดั เจน โดยจะฝึ กปฏิบตั ิงานกับ
องค์กรธุ รกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรื อชุมชนที่มีการตกลงความร่ วมมือจริ ง เป็ น
เวลาอย่างน้อย 200 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
พบ.322 การฝึ กงานเพือ่ สั งคม2
3 (ฝึ กงาน 200 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า พบ.321
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางธุ รกิจ หรื อบัญชีที่ได้ศึกษามา เพื่อต่อยอดการแก้ไขปั ญหาของสังคม และ
ฝึ กฝนการทํางานเป็ นกลุ่ม ในรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมกับโครงการที่ต่อเนื่ องจากวิชาการฝึ กงานเพื่อสังคม
1 ที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุ รกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรื อ
ชุมชนเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา หรื อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรื อชุมชนอย่างยัง่ ยืน
สําหรับการดําเนินการจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะที่ปรึ กษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชดั เจน โดยจะฝึ กปฏิบตั ิงานกับ
องค์กรธุ รกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรื อชุมชนที่มีการตกลงความร่ วมมือจริ ง เป็ น
เวลาอย่างน้อย 200 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
พบ.401 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ที่ 4
หลักการบริ หารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
โดยจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่ งประกอบด้วย การกําหนด
วิสัยทัศน์ การกําหนดพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกําหนดกลยุทธ์ท้ งั ใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุ รกิจ และระดับหน้าที่ กระบวนการของการการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ และ
กระบวนการติดตามประเมินผลรวมถึงการเรี ยนรู ้ถึงเครื่ องมือต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการบริ หารเชิงกลยุทธ์
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มคอ.2

พบ.421 การกากับดูแลกิจการเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
ศึกษาถึงบรรษัทภิบาลในฐานะปั จจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่าเชิ งเศรษฐกิจให้กบั กิจการซึ่ งประกอบด้วย
การบริ หารงานเพื่อสร้างมูลค่า บรรษัทภิบาลและการบริ หารงาน โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการทํางานร่ วมกันของปั จจัยดังกล่าว รวมทั้งกลไกการทํางานของบรรษัทภิบาลในรายละเอียด ซึ่ง
รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม การติดตามและการ
ประเมินผล ซึ่ งจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศและในประเทศ ประเด็น
บรรษัทภิบาลที่ทนั สมัย เพื่อหาข้อสรุ ปเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ต่อไป
วิชาเอกการบัญชี
บช.201 การบัญชีช้ ันต้ น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
หลักการเบื้องต้น แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทํา
และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสิ นทรัพย์
หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
บช.202 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
การสะสมข้อมูลเบื้องต้นและการนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มประสิ ทธิ ผล และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
(ไม่นบั หน่วยกิตให้กบั นักศึกษาวิชาเอกสาขาการบัญชี และนักศึกษานอกคณะฯ ที่ศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีเป็ นวิชาโท)

Page | 21
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บช.311 การบัญชีช้ ันกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
แม่บทการบัญชี หลักการ วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การ
จําแนกประเภท การรับรู ้รายการ การวัดมูลค่าและการตีราคาของสิ นทรัพย์ หนี้สินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และหนี้สินแต่ละรายการ และเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บช.312 การบัญชีช้ ันกลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
หลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้สาํ หรับรายการขายสิ นค้าและให้บริ การ วิธีการบัญชีสาํ หรับ
สัญญาเช่า การบันทึกบัญชี และการนําเสนอรายการเกี่ยวกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงิน กําไรต่อหุ น้
การนําเสนองบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงิน การจัดทํางบกระแสเงินสดและงบการเงิน
ระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสาํ หรับ
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา จริ ยธรรมของวิชาชีพ
บช.313 การบัญชี ต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.201
ความสําคัญและบทบาทของการบัญชีตน้ ทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทึกต้นทุนใน
ระบบบัญชี ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิต การปั น
ส่ วนต้นทุนแผนกบริ การ การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมและการบัญชีสาํ หรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนคุณภาพ
ระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีตน้ ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างระบบการ
ผลิตแบบทันเวลา (Just-in-time production)
บช.314 การบริ หารต้ นทุน
3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.313
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริ มาณและกําไร การวิเคราะห์
ต้นทุน การกําหนดราคาสิ นค้า งบประมาณจ่ายลงทุน การประเมินประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงาน ราคาโอน
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บช.315 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 315 Tax Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และพบ.202
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชี
ผลแตกต่างดังกล่าวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายการบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ ความรับผิดชอบใน การเสี ยภาษี
จริ ยธรรมของวิชาชีพและอํานาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสี ยภาษีและประเมินเรี ยก
เก็บเพิ่มเติม
บช.316 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 316 Auditing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และบช.312
แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและวิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี หลักฐาน
การสอบบัญชี เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบการวางแผนงาน
ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดและการทุจริ ต ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี ความมีสาระสําคัญ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีที่
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การสุ่ มตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระในวงจรและบัญชีที่สาํ คัญต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
3 (3-0-6)
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
แนวความคิดทัว่ ไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO การ
ประเมินผลการควบคุมภายในแนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) การจัดระบบงานตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในและผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง หน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และองค์ประกอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201และ รส.201
แนวคิดเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคเครื่ องมือที่ใช้ในการประมวลผล
วิธีการจัดทํารายงานการเงินและรายงานเพื่อการจัดการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจร
ทางธุ รกิจขั้นพื้นฐานและผลกระทบของการใช้การพาณิ ชย์เล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช.329 การฝึ กงานทางการบัญชี
3 (ฝึ กงานอย่างน้ อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
AC 329 Internship in Accounting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 3
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทํางานจริ งในสายวิชาชีพบัญชีบญั ชีใน
หน่วยงานภาครัฐหรื อภาคเอกชนในสายวิชาชีพการบัญชีที่นกั ศึกษาสนใจ (การฝึ กงานเป็ นทางเลือกหนึ่งซึ่ง
นักศึกษามีความรับผิดชอบในการจัดหาหน่วยงานหรื อองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาเพื่อ
ฝึ กงาน)
บช.331 การบัญชีเพือ่ ความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อมและสั งคม
3 (3-0-6)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.313หรื อ บช.202
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบของภาคธุ รกิจที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุ รกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระบวนการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ขอ้ มูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมการจัดทํา
รายงานการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
บช.342 การบัญชีนิติวิทยา
3 (3-0-6)
AC 342 Forensic Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.316
แนวคิดและหลักปฏิบตั ิทางด้านการบัญชีนิติวทิ ยา ลักษณะการฉ้อฉล การจําแนกประเภท การ
ฉ้อฉล ผูก้ ระทําการและมูลเหตุจูงใจในการฉ้อฉล ขั้นตอนกระบวนการป้ องกัน การตรวจจับ และ การ
สื บสวนการฉ้อฉลทั้งในระดับผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน การรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานเพื่อ
กระบวนการยุติธรรมขอบเขตของการบัญชีนิติวทิ ยาร่ วมสมัย การฟอกเงิน การฉ้อฉลทาง Internet และการ
โจรกรรมอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
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บช.391 การบัญชีหัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
AC 391 Special Topics in Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 3
ปรัชญา แนวคิด หลักการร่ วมสมัย และพัฒนาการใหม่ในแวดวงวิชาชีพการบัญชี แนวโน้มที่
สําคัญเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และความสําเร็ จของการทํางานในอนาคต
บช.392 การบัญชีหัวข้ อพิเศษ 2
3 (3-0-6)
AC 392 Special Topics in Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 3
ปรัชญา แนวคิด หลักการร่ วมสมัย และพัฒนาการใหม่ในแวดวงวิชาชีพการบัญชี แนวโน้มที่
สําคัญเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ และความสําเร็ จของการทํางานในอนาคต
บช.411 การบัญชี ช้ ั นสู ง 1
3 (3-0-6)
AC 411 Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และบช.312
การบัญชีสาํ หรับสํานักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจการบัญชีสาํ หรับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย การบัญชีสาํ หรับส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า การจัดทํา และการนําเสนอ
งบการเงินรวม การแปลงค่างบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บช.412 การบัญชี ช้ ั นสู ง 2
3 (3-0-6)
AC 412 Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
การบัญชีเกี่ยวกับกิจการประเภทห้างหุ น้ ส่ วน กิจการที่ดาํ เนินธุ รกิจด้านการลงทุน กิจการที่ไม่
แสวงหากําไร หลักการรับรู ้รายได้สาํ หรับการขายผ่อนชําระการฝากขาย ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และสัญญา
ก่อสร้างก่อสร้าง การบัญชี เกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์ การป้ องกันความเสี่ ยง และผลประโยชน์พนักงาน
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บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3 (3-0-6)
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
รู ปแบบของข้อมูลและลักษณะสําคัญของงบการเงินสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่
แตกต่างกัน วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สาํ คัญ
บช.421 สั มมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
AC 421 Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
คําจํากัดความวัตถุประสงค์ หลักการและวิวฒั นาการของการบัญชี รวมถึงปั ญหาเกี่ยวเนื่ องกับ
ประเด็นทางด้านจริ ยธรรมและอื่นๆอันเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นปั ญหาทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษี
อากรฯลฯหัวข้ออภิปรายจะมุ่งเน้นถึงความรู ้ใหม่หรื อประเด็นที่น่าสนใจซึ่ งเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมในแต่ละปี และฝึ กให้รู้จกั ทักษะในการนําเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนําเสนอด้วยวาจา
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
AC 422 International Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และ นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4
การบัญชีเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้ งในรายงานการเงิน
ระหว่างประเทศ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีที่มีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีแต่ละประเทศ ปั ญหาการกําหนดราคาโอนบทบาทและข้อจํากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินและการบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ ประเด็นทางด้านภาษีอากรที่
เกี่ยวข้อง
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 423 Tax Problem
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.315
วิเคราะห์คาํ วินิจฉัยปั ญหาภาษีอากรจากคําพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่ วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่ งเสริ มการ
ลงทุน ข้อกําหนดพระราชบัญญัติอนั เกี่ยวเนื่ องกับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมา
บังคับใช้
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บช.431 สั มมนาการบัญชีเพือ่ การบริหาร
3 (3-0-6)
AC 431 Seminar in Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.314
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่ องจริ ยธรรมนักบัญชี ประเด็นต่าง ๆทางการ
บัญชีบริ หารที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
บช.433 การบัญชี เพือ่ การวางแผนและควบคุม
3 (3-0-6)
AC 433 Accounting for Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.314
แนวคิดของการวางแผนและควบคุมในองค์กร ประเภทของระบบการควบคุมการติดตาม
ประเมินผล เครื่ องมือควบคุมเชิงกลยุทธ์ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ การบริ หารเชิงสมดุล
บช.441 สั มมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 441 Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.316
การวิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู ้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในปั ญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบตั ิงานจริ งได้
การใช้กรณี ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาด้านต่าง ๆ ของหลักการและการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
ความเป็ นอิสระ
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของวงการวิชาชีพ
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
AC 442 Information Systems Audit and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.316 และบช.318
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบ
จากพัฒนาการเทคโนโลยีที่มีต่อการตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และ
ระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการประเมินประสิ ทธิ ผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบและการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่อช่วยในการตรวจสอบตลอดจนการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
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บช.443 สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
AC443 Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.317
อภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสําหรับบทบาทใน
ส่ วนที่เป็ นกลไกในการกํากับดูแลกิจการ บทบาทและความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในประเภทต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ้น รวมถึงเรื่ องที่น่าสนใจในปั จจุบนั
บช.452 การบัญชี บูรณาการเพือ่ การบริหารทรัพยากรองค์ กร
3 (3-0-6)
AC 452 Accounting Integration for ERP
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.318
แนวความคิดวิธีการและหลักการของการประยุกต์ทางบัญชีเพื่อระบบการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning, ERP) ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
เนื้อหาของวิชารวมถึงการจัดหาและการเลือก Software ที่รองรับระบบERP การนําระบบ ERP มาใช้ใน
องค์กรและปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรการประยุกต์ใช้ ERP Software
packages จากบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าํ ทางด้าน ERP application (เช่น Oracle) ในกระบวนการทางธุ รกิจรวมทั้ง
การศึกษาถึงระบบย่อยและการนําระบบย่อยมาใช้งานร่ วมกันในระบบ ERP นอกจากนี้ เนื้อหาของวิชายัง
ครอบคลุมถึงแนวคิดและหลักการปฏิบตั ิในการออกแบบฐานข้อมูลและ user interfaces โดยใช้ Database
Application เช่น Oracle PL/SQL
บช.492 ระเบียบวิธีคิดวิธีวจิ ัยเบือ้ งต้ นทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 4
ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการบัญชีข้ นั พื้นฐาน กระบวนการในการทําวิจยั และ การ
ออกแบบระเบียบวิธีวจิ ยั ต่างๆ ที่ใช้ในแวดวงการวิจยั ทางบัญชี การตั้งคําถามวิจยั และการออกแบบระเบียบ
วิธีวจิ ยั
บช.499 การศึกษาอิสระทางการบัญชี
3 (0-0-9)
AC 499 Independent Study in Accounting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชั้นปี ที่ 4
การศึกษาเชิงลึกด้านประเด็นปัญหาหรื อหัวข้อพิเศษทางการบัญชี ภายใต้การควบคุมดูแลแนะนํา
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชา
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วิชาเอกการเงิน
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
หลักการบริ หารการเงินที่ผจู้ ดั การทางการเงินต้องรับผิดชอบ เป้ าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กิจการสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน เครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ ยง และ
อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(งบจ่ายลงทุน) การจัดส่ วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงต้นทุนของ
เงินทุนที่จดั หามาเพื่อลงทุนในกิจการ
กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 2
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงิน
นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การกํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) พบ.204 หรื อ (ส.211 และ ส.212) หรื อ (ส.216 และ ส.217) หรื อ (ส.218 และ ส.319)
แนวคิดและทฤษฎีการบริ หารการเงินในเชิงลึกของกิจการที่ผจู้ ดั การทางการเงินต้องเผชิญใน
สถานการณ์จริ ง การบริ หารการเงินทั้งด้านสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของให้บรรลุเป้ าหมายของ
กิจการการ นําเครื่ องมือทางการเงินมาใช้ในการบริ หารสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของการ ศึกษาใน
เชิงลึกของการนําโมเดลต่างๆ ทางการเงินมาใช้ในการกําหนดระดับและการตัดสิ นใจในการบริ หาร
สิ นทรัพย์หมุนเวียน งบจ่ายลงทุน (สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน
(ความเสี่ ยง) การกําหนดโครงสร้างทุนและส่ วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและต้น
ทุนของเงินทุนจากหนี้ และส่ วนของเจ้าของ และตราสารการเงินใหม่ๆ การตัดสิ นใจในการจัดหาเงินทุน
การตัดสิ นใจเช่าสิ นทรัพย์แบบลิสซิ่ ง แนวคิดด้านปั ญหาตัวแทนธรรมาภิบาลของกิจการ
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กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) ค.216 และ
(3) พบ.204 หรื อ (ส.211 และ ส.212) หรื อ (ส.216 และ ส.217) หรื อ (ส.218 และ ส.319)
วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริ งของตราสารหนี้ ตราสารทุน ออปชัน่ และตราสารซื้ อขายล่วงหน้า
วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์
ปั จจัยกําหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
กง.323 การบริหารสิ นเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.201
ความสําคัญและประเภทของสิ นเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่อของ
ธุ รกิจการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสิ นเชื่อ การกําหนดวงเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ควรจะเป็ น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และ
การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้ระบบประมวลข้อมูล โดยคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อ
กง.341 การบริหารการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
FN 341 Non-Life Insurance Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ ากง.241
ลักษณะความเสี่ ยงภัย ประเภทของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิด
ภาระหนี้ ธุ รกิจการประกันภัยต่อการบริ หารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่ งเสริ มธุ รกิจประกัน
วินาศภัย การบริ หารการประกันต่อการบริ หารการเงิน
กง.351 การวิเคราะห์ ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
ตราสารหนี้และกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและที่เป็ นสากล
โครงสร้างของตราสารหนี้ การกําหนดราคาพฤติกรรมความเสี่ ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตรา
สารหนี้ที่มีลกั ษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้
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กง.413 การบริ หารการเงินเชิ งกลยุทธ์
3 (3-0-6)
FN 413 Strategic Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และ กง.312
การวางแผนด้านการเงินโดยบูรณาการความรู ้หลายด้าน เช่น บัญชีวศิ วกรรม เศรษฐศาสตร์ เพื่อ
มองภาพรวมของแผน และสามารถวางแผนกลยุทธ์ (strategy) และกลวิธี (tactical) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ แก่บริ ษทั การควบคุมต้นทุนการผลิตโดยใช้หลัก Value
Engineering กระบวนการควบคุมและประเมินผลสําเร็ จของแผนด้วยวิธีการสมัยใหม่ เช่น Balanced
Scorecard ประเด็นด้านธรรมาภิบาลโดยใช้ตวั อย่างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็ นการบรรยาย พร้อม
ทํากรณี ศึกษา
กง.415 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
ประเภทของความเสี่ ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ทางการเงินที่องค์กรประสบ การวัดความเสี่ ยงเพื่อเปรี ยบเทียบกับนโยบายความเสี่ ยงของกิจการ แนะนําวิธี
และเครื่ องมือทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ ยง
กง.451 การวิเคราะห์ ตราสารทุน
3 (3-0-6)
FN 451 Equity Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริ ษทั การประเมินราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลด
กระแสเงินสดการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคการวิเคราะห์
หลักทรัพย์เชิงปริ มาณการประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
กง.452 การวิเคราะห์ อนุพนั ธ์ ทางการเงิน
FN 452 Financial Derivatives Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312

3 (3-0-6)
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ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิ ทธิ อนุพนั ธ์เช่น Options และ
Warrants และ Swaps ทฤษฎีการกําหนดราคาตราสารเหล่านี้การออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็งกําไร
หรื อป้ องกันความเสี่ ยง
วิชาเอกการตลาด
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
(สําหรับนักศึกษาคณะพาณิ ชย์ฯ หรื อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิ ชย์ฯ เท่านั้น)
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็ นหน้าที่หลักที่สาํ คัญอย่างหนึ่งทาง
ธุ รกิจ โดยเน้นแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่สาํ คัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาด
และกระบวนการบริ หารการตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริ ยธรรมของนักการตลาด
วิชาเอกระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
รส.201 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
IS 201 Management Information Systems
บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์ เน็ต ต่อองค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ประเภท
ของระบบสารสนเทศที่แบ่งตามการบริ หารและการตัดสิ นใจ การได้มาซึ่ งระบบสารสนเทศ รวมถึงประเด็น
ด้านจริ ยธรรม ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
รส.216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS 216 End-User Application Development
เครื่ องมือหรื อเทคนิคที่จะช่วยให้ผใู ้ ช้ที่ไม่ใช่ผชู ้ าํ นาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์
อย่างง่าย หรื อเพิ่มขยายแอปพลิเคชัน่ ที่มีอยูไ่ ด้ ภาษาที่ใช้สาํ หรับการสร้างหน้าเว็บ ระบบจัดการเนื้อหา
ซอฟต์แวร์ กระดาษทําการ ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้อมูล หรื อเครื่ องมือ และเทคนิคอื่นๆ โดยแอปพลิเคชัน่ ที่
พัฒนาจะเน้นไปที่แอปพลิเคชัน่ ทางธุ รกิจเป็ นหลัก
รส.314 ระบบฐานข้ อมูล
IS 314 Database Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201

3 (3-0-6)
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แนวคิดและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลระบบการจัดการฐานข้อมูลโมเดลและ
สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลภาษาสําหรับนิยามและจัดดําเนินการฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลการ
สํารองข้อมูลและการกูข้ อ้ มูล การเกิดภาวะพร้อมกันความบูรณภาพการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
และจริ ยธรรมการใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลแบบกระจายและการใช้SQL ในการสร้างการเรี ยกใช้และปรับปรุ ง
ฐานข้อมูล
รส.315 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 315 Information System Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ภาพรวมและสภาพแวดล้อมของการทํางานเป็ นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้กบั
องค์กรธุ รกิจ องค์ความรู ้ ทักษะ และจรรยาบรรณที่ช่วยให้นกั วิเคราะห์ประสบความสําเร็ จในวิชาชีพ เช่น
วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการทํางาน
ทางธุ รกิจ เป็ นต้น รวมทั้งขั้นตอน กิจกรรมที่ตอ้ งทําในกระบวนการพัฒนาระบบและผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละ
ขั้นตอน แนวคิดระเบียบวิธี และเทคนิคหลักๆ สําหรับการพัฒนาระบบซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปใน
วิชาชีพ ตลอดจนเครื่ องมือต่างๆ สําหรับการพัฒนาระบบ เช่น Computer Aided Software Engineering
(CASE) เป็ นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิให้นกั ศึกษาสามารถใช้แนวคิด ระเบียบวิธี เทคนิค และ
เครื่ องมือต่างๆ เหล่านั้นในการวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทําแผนงานโครงการและข้อกําหนดความต้องการ
ระบบได้
รส.451 ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 451 Information System Security and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ความเสี่ ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ การปฏิบตั ิงาน ระบบ
เครื อข่าย ฐานข้อมูล และโปรแกรม เป็ นต้น การควบคุมที่องค์กรซึ่ งติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นควรจัดทํา
รวมทั้งมาตรฐาน กฏหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 459 Information Systems Audit
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.451
วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ากิจการที่ติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบ
ควบคุมอย่างเหมาะสม ในการศึกษาจะเน้นการใช้เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยงั เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย
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ในการตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ และรายงานการตรวจสอบซึ่ งแตกต่างไปจากการตรวจสอบอื่นๆ
ในการศึกษาจะเน้นให้นกั ศึกษาทราบวิธีการตรวจสอบต่างๆ
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วิชาเอกการบริหารองค์ การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
แนวคิดทางการบริ หาร วิวฒั นาการทฤษฎีการบริ หาร หน้าที่และทักษะผูบ้ ริ หารองค์กร
การวางแผน การจัดองค์การ การเป็ นผูน้ าํ และการควบคุม การตัดสิ นใจทางการบริ หาร และจริ ยธรรมการ
บริ หาร
ทม.311 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดพฤติกรรมองค์การระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ วัฒนธรรมองค์การ
อํานาจ การเมือง และการหาข้อยุติความขัดแย้ง ความเป็ นผูน้ าํ การติดต่อสื่ อสาร การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์การ
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
HR 312 Performance Management System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน/ผลงาน การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน/ผลงานเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน/
ผลงาน
ทม.324 การพัฒนาองค์ กรและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
HR 324 Organization Development and Change Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการพัฒนาองค์การและการบริ หารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์การ กระบวนการใน
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการลดความต้านทานการเปลี่ยนแปลง
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วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM201 Principles of Operations Management
บทบาทและหน้าที่ของการผลิตต่อสังคม แนวคิดและวิธีการตัดสิ นใจในการเลือกกลยุทธ์
การผลิตและบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงาน การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห์วธิ ีการทํางานและระบบงาน
การบริ หารคุณภาพ การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกําหนดการผลิต และการบริ หารโครงการ
บป.311 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า พบ.203
เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ การใช้เครื่ องมือเชิ งปริ มาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วย
ในการตัดสิ นใจได้อย่า งเป็ นระบบและมี ป ระสิ ทธิ ภาพการประยุก ต์ใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ ข ้อมู ลในเชิ ง
ปริ มาณในการแก้ปัญหาทางธุ รกิจ หัวข้อที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ ต่าง ๆ นักศึกษาจะ
มีโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ในการแก้ปัญหาผ่านกรณี ศึกษาทางธุ รกิจ
บป.316 การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 316 Business Forecasting
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า พบ.204 หรื อ (ส.211 และ ส.212) หรื อ (ส.216 และ ส.217) หรื อ
(ส.218 และ ส.319)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในอดีตและปั จจุบนั ทั้งเชิ งปริ มาณและคุณภาพเพื่อการพยากรณ์อนาคต การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ สถิ ติทางธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการพยากรณ์ ความสําคัญของการพยากรณ์ ต่อ
กิจกรรมทางธุ รกิจต่างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิ ดของการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ การเลือกตัวแบบพยากรณ์
และการวัดความเหมาะสมของตัวแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับช่ วยพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ เช่ น
Naïve Methods, Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression Methods,
Time Series Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลัพธ์การพยากรณ์เข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับการนําไปใช้จริ ง
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วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ ง
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
LO 212 Introduction to Logistics Management
คํานิยามแนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ผา่ นกิจกรรมหลัก ของระบบโล
จิสติกส์เช่น การจัดซื้ อการบริ หารคลังสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลังการกระจายสิ นค้า การจัดการการขนส่ ง
และกิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ
ธร.311 สภาพแวดล้ อมของธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 311 Global Environment of International Business
สภาพแวดล้อมที่สาํ คัญของการประกอบธุ รกิจระหว่างประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวตั น์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบต่าง ๆสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม ต่อการประกอบธุ รกิจระหว่างประเทศวิวฒั นาการที่สาํ คัญของธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิวฒั นาการของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบจากการ
ลงทุนของบริ ษทั ข้ามชาติ
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
IB 422 Comparative Business Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.311
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระบบธุ รกิจในประเทศหรื อภูมิภาคต่างๆ เช่นระบบธุ รกิจในเอเชีย
ระบบธุ รกิจในยุโรป ระบบธุ รกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบธุ รกิจและการ
ดําเนินธุ รกิจ ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางประวัติศาสตร์ และปัจจัย ปัจจัยทางสังคม สาเหตุของความ
แตกต่างของระบบธุ รกิจในโลก
วิชาเอกธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
ธอ.212 การประเมินราคาอสั งหาริมทรัพย์เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคา
อสังหาริ มทรัพย์ลกั ษณะของอสังหาริ มทรัพย์ที่นาํ มาเป็ นหลักประกันและปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ประกันราคา รวมถึงศึกษาการดูลกั ษณะที่ดินโฉนด อาคารสถานที่รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามา
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
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วิชาของสถาบันภาษา
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิ งธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
EL 221 Communicative Business English 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.172
ฝึ กฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการอ่านบทความเชิงธุ รกิจเพื่อเขียน
สรุ ปและแสดงความคิดเห็นในระดับย่อหน้า ฝึ กฟังเพื่อจับประเด็นสําคัญ เพื่อพูดโต้ตอบกันในบริ บททาง
ธุ รกิจ และนําเสนอรายงานปากเปล่าจากการค้นคว้าหัวข้อทางธุ รกิจที่สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการ
คิดวิเคราะห์
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิ งธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
EL 321 Communicative Business English 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า สษ.221
ฝึ กฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับสู งขึ้น โดยเน้นการฟังเพื่อจับประเด็น
หลักและรายละเอียดปลีกย่อย ฝึ กฝนทักษะการพูดเป็ นคู่และในกลุ่ม โดยใช้บริ บททางธุ รกิจด้านต่างๆ มีการ
แสดงบทบาทสมมุติและใช้เหตุการณ์เสมือนจริ ง ฝึ กฝนการอ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท์ ความรู ้และแนวคิดทาง
ธุ รกิจ ฝึ กฝนการเขียนเพื่อแสดงความคิดที่ได้จากการอ่าน การฟังและการพูด
วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC 213 Introductory Microeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทํางาน
ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมการ
ผลิต ต้นทุนการผลิต การกําหนดราคาสิ นค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎี
เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปั จจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
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ศ.214 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC 214 Introductory Macroeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
คํานวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทาน
ของเงิน ปั ญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้ อและเงินฝื ด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการ
นําดัชนีช้ ีวดั เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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Course Description
General Courses
 Part 1
TU 100 Civic Education
3 (3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for selfdevelopment 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, macrosocial, national and world perspectives-- to view those problems.
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TU 130 Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies.Standard methods for
scientific investigations.Important evolutions of science and technology influencing human lives as well
as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.Current issues
involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values.
TU 152 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have
gained not less than 16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of
theorems of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions,
applications of functions, curve sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of
linear equations.
TH 161 Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing
the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
EL 070 English Course 1
0 (3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll
directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for
Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic
integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
EL 171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’
English proficiency at a higher level.
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EL 172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
 Part 2
EG 221 Reading for Information
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the
writer’s presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about
the texts through oral discussion.
EG 241 Listening – Speaking 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including
study of the culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in
verbal communication in English.
Business Core Courses
BA 201 Business Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status
The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of
business. Review of particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right
and bankruptcy, etc. Also covered are the applications of law to financial instruments.
BA 202 Taxation

3 (3-0-6)

Prerequisite : Thammasat Business School and second-year student status
An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, partnerships
and corporations. Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, property taxes, and other
related taxes collected by government agencies.
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BA 203 Business Quantitative Analysis
3 (3-0-6)
Importance and benefits of the quantitative analysis, applications of quantitative analysis in
business decision-making, linear programming models, transportation models, network models, Markov
analysis, inventory control models, simulation, and applications of computer software on real-world
problems modeling
BA 204 Business Statistics
3 (3-0-6)
Systematic data collection, sampling statistics, population parameters, probability theory and
Bayes’ theorem, random variables, probability distributions, hypothesis testing, analysis of variance,
correlation, linear regression, and analyzing and applying the results of statistical program
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Thammasat Business School and third-yearstudent status
Internship students apply business or accounting knowledge to solve social problems, to work
as teams, and to cooperate with public sectors and organization in advantageous projects.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments. They have
to work at least 200 hours during the semester.
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Have earned credits of BA 321
Internship students apply business or accounting knowledge to continue solving social
problems, working as teams, and cooperating with public sectors and organization in advantageous
projects in sustainable ways.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments. They have
to work at least 200 hours during the semester.
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BA 401 Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year student status
The course examines a comprehensive process of strategic management and deep analysis of
internal and external environments for high-impact corporate executives to make logical decisions in
alignment with vision, mission, and strategy at each organizational level. Analysis of critical factors
pertaining to strategy formulation, implementation and techniques of evaluating strategies will be
thoroughly discussed through case studies.
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Forth-year student status
This course studies corporate governance as a factor creating economic value to entity. The
components comprise management for value creation, corporate governance, corporate social
responsibility and mechanism of corporate governance in details, including roles of directors, corporate
culture, risk management, control, monitoring and evaluation. Corporate governance implementation,
current and special issues are discussed by case studies in Thailand and overseas.
Major : Accounting
AC 201 Fundamental Accounting
3 (3-0-6)
The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording accounting
information; preparation and analysis of financial reports; accounting cycle; accounting and disclosure for
assets, liabilities, and owners’ equity.
AC 202 Management Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Collecting cost data and how to use cost data for planning, controlling, evaluating performance
for improving efficiency and effectiveness of an organization as well as decision making of executives at
all levels.
(Credits are not counted for Accounting major studentsand Accounting minor students from
other faculties.)
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AC 311 Intermediate Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Accounting framework; Principles and accounting treatments for assets, liabilities, revenues
and expenses; Classification, recognition, measurement and valuation of assets and liabilities in
accordance with Thai Financial Reporting Standards; Presentation and disclosure of assets and liabilities;
Events after financial statement date.
AC 312 Intermediate Accounting 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Revenue recognition principles for sales of goods and rendering services; Accounting
treatment for leases; Recording and presenting the stockholder’s equity transactions in financial
statements; Earnings per share; the presentation and disclosure of financial statements; the preparation of
statement of cash flows and interim financial statements; Accounting policies, changes in accounting,
error correction; Accounting for troubled debt restructuring; Professional ethics.
AC 313 Cost Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The role and importance of cost accounting ; cost terminology and cost accumulation systems,
cost calculation under job order costing, cost calculation under process costing ; manufacturing overhead
cost allocation, joint cost allocation and accounting for by-product, quality cost, variable costing and
absorption costing system, standard costing system and variance analysis, just-in-time production.
AC 314 Cost Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 313
Use of cost information for planning, controlling under certainty and uncertainty events.
budgeting system, cost-volume-profit relationship ; cost analysis ; capital budgeting, performance
evaluation of units in organization , and transfer pricing.
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AC 315 Tax Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202
The relationship and differences between accounting income and taxable income; and the
recording of those differences;Personal income tax; Accounting for defered income tax, withholding tax,
value-added tax, and specific business tax ; Tax responsibilities; Professional ethics; Authority of tax
officers in tax assessment and collection.
AC 316 Auditing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
General concepts about auditing and its profession, Code of Ethics for professional
accountants, audit evidence, audit documentation, engagement quality control, audit planning, errors and
fraud, audit risks, materiality, financial reporting controls, controls and audit of computer-based
information system, audit sampling, tests of control and substantive tests of important cycles and
accounts, forming an opinion in the auditor’s report.
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal control; Basic
concepts of internal audit; Enterprise Risk Management (ERM); system arrangement related to Risk
management process; Duties and responsibilities of internal auditors and risk management officers, Duties
and responsibilities of internal audit function and risk management function to audit committee and risk
management committee; and Components of good corporate governance.
AC 318 Accounting Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and IS 201
Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in the process
and preparation of financial and management reports; Control systems in accounting information system;
Basic business processes and the impacts of E-commerce on accounting information systems.
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AC 329 Internship in Accounting
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Accounting major and third-year student status
Development of knowledge, capability, and experience in public or private sector organizations
of an approved choice in accounting professions.(The Student is responsible for seeking a private or a
public entity which must be approved by the Accounting Department)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 313 or AC 202
Sustainable development concepts; Corporate environmental and social responsibility; Negative
impacts of business activities on the environment and natural resources; Environmental management
practices; Identification, collection and analysis of environment-related costs and earnings information;
Environmental reporting and sustainability reporting.
AC 342 Forensic Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 316
Fundamental contemporary concept and practice of forensic accounting, the nature of fraud,
classification of fraud, characteristics of persons who commit fraud and their motivation, the role of
accountant in prevention, detection, and investigation of fraud, as well as evidence collection for
litigation service. scope of contemporary forensic accounting ; money laundering, fraud in e-commerce
and identity theft.
AC 391 Special Topics in Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Accounting major and third-year student status
Contemporary philosophy , concepts, principles and new developments in accounting
professionals, trends in a specific accounting-related area for students’ benefit in developing paradigm
and future career success.
AC 392 Special Topics in Accounting 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Accounting major and third-year student status
Contemporary philosophy , concepts, principles and new developments in accounting
professionals, trends in a specific accounting-related area for students’ benefit in developing paradigm
and future career success.
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AC 411 Advanced Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Accounting for home office and branch; Accounting for business combinations; Accounting for
investments in associates and subsidiaries, Accounting for interests in joint venture; Preparation of
consolidated financial statements; Translation of foreign currency financial statements; and Disclosure of
related party transactions.
AC 412 Advanced Accounting 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Accounting treatments for partnerships, investment companies, non-profit organizations;
revenue recognition concepts for installment sales, consignment, real estates, and long-term construction
contracts; accounting treatments for derivatives, hedging, and employee benefits.
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Presentation and disclosure of accounting information in various industries; Linkage between
financial statement items; Effects of accounting choices; Tools and techniques for an analysis of financial
statement and other financial reporting.
AC 421 Seminar in Financial Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Definition, objectives, concepts, and evolution of accounting including the problems and issues
on code of ethics and external environment such as economic, social, law, tax, etc.; Discussion topics
focus not only on new knowledge or interesting issues, which may vary according to the current
environment, but also on practicing both written and oral presentation skills.
AC 422 International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC201 and fourth-year student status
Comparison of international accounting practices , background for a profound understanding of
international financial reporting, factors affecting international accounting standards and practices, the
problem of international transfer pricing, roles and limitations of accounting information system in the
financial statements analysis and international business management, related tax issues.
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AC 423 Tax Problem
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 315
Analysis of tax rulings from Court’s orders, Board of Taxation, Royal Decree Committee
Office, Revenue Department, and related parts of BOI Act and terms from Industrial District Act, as well
as the new enforcements from the Revenue Codes.
AC 431 Seminar in Management Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 314
Discussion and exchanging of opinions on the professional ethics, various contemporary issues
and recent changes in management accounting field.
AC 433 Accounting for Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 314
Planning and control concepts in the organization, types of control and evaluation system,
strategic controlling tools, economic value added , balanced scorecard.
AC 441 Seminar in Auditing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 316
Analysis, discussions and researches to create in-depth knowledge and understanding in problems which
might occur during the course of the audit and also in how to solve such problems.The use of case studies,
which involve problems relating to audit principles, audit practices, independence, responsibilities,
auditing standards, as well as current issues in the audit profession.
AC 442 Information Systems Audit and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 316 and AC 318
Principles and concepts of auditing and control per COBIT, the effect of technological
development on audit and control, at the corporate level, departmental level and other related systems,
evaluation of internal control effectiveness, audit techniques, the use of audit software and the preparation
of audit report.
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AC443 Seminar in Internal Audit
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 317
Discussion and analysis in line with the internal auditing in term of role in corporate
governance mechanism, roles and responsibilities of internal auditor, types of internal auditing, ethics and
internal audit standards, and problems in internal auditing including current interesting matters related to
internal audit.
AC 452 Accounting Integration for ERP
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 318
Concepts, methods, and principles of prevailing and the future trend of Enterprise Resource
Planning (ERP) as well as an accounting application in the ERP system. The course also includes
selecting ERP software, introducing ERP to an organization, and factors that would affect the success of
ERP system in a firm. The course also focuses on applying ERP Software packages from the leaders in
ERP application (such as Oracle) in business processes, and also includes a study of sub-systems and how
to integrate sub-systems into ERP. Besides, the course also covers the concepts and principles of a
practice in designing database and user interface by using Database Application such as Oracle PL/SQL.
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
Basic knowledge of accounting research; Research process and designs used in academic
accounting research; Research problem identification and the designs for research methodology.
AC 499 Independent Study in Accounting
3 (0-0-9)
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
In-depth study of special accounting issues under the supervision of the advisor.
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Major :Finance
FN 201 Business Finance3
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of financial
managers; maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, financial planning and
control, fundamental analysis on risk and return, time value of money, current asset management, noncurrent-assets investment (capital budgeting) techniques, an allocation and acquisition of funds, short-term
and long-term financing, the costs of capital
FN 211 Financial Markets
3 (3-0-6)
Prerequisite : Second-year student status
Money, banking and financial markets; the effects of various factors on financial markets;
monetary policies, interest rates, regulations and controls of financial institutions, money markets, capital
markets and international financial markets, roles and functions of financial institutions in Thailand
FN 311 Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201 and (2) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or
(ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Theoretical concepts of corporate financial management applied to resolve financial problems
and issues encountered by management in the real world of business; the management of asset structure
and financial mix; the application of financial models and instruments on managing the assets, liabilities
and equities, valuation, the costs of capital, capital structure, capital budgeting under risk, leasing, the
concepts of agency problems and corporate governance
FN 312 Investments
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201, (2) MA 216and (3) BA 204 or (ST 211 and
ST 212) or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and futures
contracts; risk and return measurement of individual securities and portfolios, the determinants of risk and
return
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FN 323 Credit Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 201
The importance and types of credit; loan decision processes of both corporate and financial
intermediaries; techniques for analyzing and evaluating credits, the determination of credit lines and
optimal interest rates, methods of evaluating loan proposals, debt restructuring and debt management,
computerized database systems in credit analysis
FN 341 Non-Life Insurance Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 241
Various types of risks and damages of the property, liability insurance and reinsurance
business, the role of government in supporting the property insurance business, a relationship between
insurance management and the financial management of firm.
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
Fixed income securities, the mechanisms of domestic and international debt markets, fixed
income instrument analyses, pricing, risk behavior, the security design, debt instruments with complex
structures, investment strategies and risk management of debt portfolios
FN 413 Strategic Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Financial planning process by integrating various fields of knowledge, such as accounting,
engineering and economics; cost monitoring using a value engineering technique, control and evaluation
processes using the balanced scorecard approach, good governance; lectures and case studies in Thailand
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
All types of enterprise financial risks and their nature; a variety of quantitative tools in
analyzing and measuring risks, approaches to manage risks in accordance with risk policies
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FN 451 Equity Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
An analysis and evaluation of equity instruments; economic, industry and company analyses,
various approaches in security valuation: discounted cash flows, relative valuation, technical analysis,
quantitative securities analysis, portfolio performance evaluation
FN 452 Financial Derivatives Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of FN 312
Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants,
and swaps, derivatives pricing models, strategies for speculating or hedging
Major : Marketing
MK 201

Principles of Marketing
3 (3-0-6)
(For students in Thammasat Business School or students intended to transfer to Thammasat
Business School only)
A study of marketing as one of the core business functions. This course provides an overview
of modern marketing with an emphasis on the concept of marketing, its economic and social impacts,
consumer behavior, and the process of fundamental marketing mix management. This course concludes
with a discussion of responsibility and ethics of marketers.
Major :Management Information Systems
IS 201 Management Information Systems
3 (3-0-6)
Study important role of information, information systems, information technology and internet to
organization. Components, application and types of information systems, information system acquisition,
ethics and security.
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IS 216 End-User Application Development
3 (3-0-6)
Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to create
simple software or to extend existing applications,languages for creating web pages, content management
systems, spreadsheet software, database management software, Macro, or other associated tools or
techniques
IS 314 Database Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Concepts and components of database systems, database management system, database models
and architecture, data definition language and data manipulation language, database design. Data backup
and recovery, concurrency and database security, distributed database and SQL (Structured Query
Language) for database definition and manipulation.
IS 315 Information System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
This course cover various topics that are important for the information system analyst and
designer. The topics cover in this course vary from basic and intermediate issues that are pertinent to the
analyst and designer. Issues such as problem solving through system thinking as well as how to solve real
world business problems with systematic thinking and analytical skills. The activities cover in this course
such as a Computer Aided Software Engineering (CASE) learning will provide a hand-on experience for
the students taking the course.
IS 451 Information System Security and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Study the importance of security in information systems, ideas in management of security of
information system, the analysis and risk assessment of the information system, the controls of computer
center, computer system, network, information. In addition, students will learn IT standard, law and
ethics.
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IS 459 Information Systems Audit
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 451
The course covers various issues in IT auditing. Issues such as auditing mechanisms, technical
audit trails, audit processes, auditing, and data retention will be discussed. Students will learn applications
in relevance to IS auditing, which can be used in the real world situations.
Major : Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management
HR 201 Principles of Management
3 (3-0-6)
Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning,
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics
HR 311 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Organization behavior concepts, individual level, group level, organizational level,
organizational culture, power and politics, conflict resolution, leadership, communication, organization
change and development
HR 312 Performance Management System
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Performance management concept, performance management process, strategic performance
management, and problems/challenges on performance management systems
HR 324 Organization Development and Change Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts on organization development and change management, organization design, processes
of change management, techniques in minimizing resistance to change
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Major : Operations Management
OM201 Principles of Operations Management
3 (3-0-6)
The role of production to the society, approach and decision making process in choosing
production and service strategies, product and service design, production capacity planning, location
analysis, process design, plant layout, systems analysis, quality management, materials requirement
planning, production scheduling, and project management
OM 311 Data Analysis for Decision Making
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of BA 203
Various data analysis techniques, tools for quantitative analysis to help make decision
systematically and efficiently, applying quantitative analysis techniques to solve business problem,
mathematical modeling, and using computer software to solve business problems via business case studies
OM 316 Business Forecasting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST 217)
or (ST 218 and ST 319)
Analyzing past and recent quantitative as well as qualitative data to achieve reliable forecast of
the future, statistical programs, review of relevant statistical concepts, the important role of forecasting in
several business functions, the forecasting process, studies of several forecasting techniques such as
Naïve, Moving averages, Exponential smoothing, Simple and Multiple Linear Regression, Time Series
Decomposition, and ARIMA-type models, using forecasting techniques and software as well as
combining forecasting results to achieve the finest forecasting outcome for optimal uses
Major :International Business, Logistics & Transport
LO 212 Introduction to Logistics Management
3 (3-0-6)
The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through key activities
such as purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution, transportation
management and other logistics issues
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IB 311 Global Environment of International Business
3 (3-0-6)
The global environments of international business, including the globalization process, regional
economic cooperation, social, cultural, and political environments. Evolutions of international business,
international trade and foreign direct investment.Key theories in international business.Roles and impacts
of multinational enterprises.
IB 422 Comparative Business Systems
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
Comparative study of a variety of business systems, including those in Asia, Europe, and North
America.Economic, historical, social, and institutional factors shaping business systems.Causes of
differences in business systems.
Major : Real Estate Business
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
3 (3-0-6)
Basic principles on value, purpose, procedures and process in property valuation. This continues
to collateral characteristics and other factors that affects collateral worth. Students will also be examing
land title, improvements and regulations applicable to property valuation.
Language InstituteThammasat University
EL 221 Communicative Business English 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172
Practising listening, speaking, reading and writing skills; reading different business materials;
writing summaries and expressing ideas in paragraphs; listening for main ideas and making conversations
within business contexts; making oral presentations of selected business topics to enhance critical
thinking and speaking skill
EL 321 Communicative Business English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 221
Practising listening, speaking, reading and writing skills at a more advanced level; practising
listening for main ideas and details; practising speaking using different business functions in pairs and in
groups; performing role plays and simulations based on real life situations; reading for vocabulary
enrichment and development of business ideas and concepts; writing to express ideas and opinions gained
from reading, listening and speaking.
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Faculty of Economics
EC 213 Introductory Microeconomics
3 (3-0-6)
(For students who are not Economics majors)
Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price
mechanisms, the supply and demand of goods and services, basic theories of consumer behavior,
production and costs, and price determination in perfect and imperfect competitive markets. Comparing
market performances in resource allocation, basic theories of factor markets and market failures.
EC 214 Introductory Macroeconomics
3 (3-0-6)
(For students who are not Economics majors)
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and
problems in the context of Macroeconomics; determination of national income; money markets, supply of
and demand for money; Macroeconomic problems including unemployment, inflation, and deflation,
fiscal and monetary policies used for economic stabilization; the balance of payments; foreign exchange
market and exchange rate determination; application of economic indicators to analyze economic
situations.
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