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รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศูนย์รังสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25520051102714
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
Bachelor of Business Administration
B.B.A.

3. วิชาเอก
1. วิชาเอกการเงิน
2. วิชาเอกการตลาด
3. วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
5. วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
6. วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
7. วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556)
กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
- ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และทํางานในองค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการตลาด
3. ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. ด้านการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
5. ด้านบริหารการปฏิบัติการ
6. ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
7. ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Page | 2

มคอ.2

ข้อกาหนดของหลักสูตร
1 การศึกษาวิชาเอก
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะต้องศึกษารายวิชาเอกตามเงื่อนไขที่คณะฯ กําหนดไว้ ดังนี้
1. วิชาเอกบังคับจะต้องสอบไล่ได้แต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C
2. ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกเฉลี่ยรวมกันต้องไม่ต่ํากว่า 2.00
ค่าระดับที่จะนํามาใช้คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาเอกบังคับสําหรับวิชาที่นักศึกษาต้อง
ศึกษาซ้ําหรือศึกษาทดแทนตามข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 จะใช้ค่าระดับทีด่ ีที่สุดเท่านัน้
2 การศึกษาวิชาโท หรือ วิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือกศึกษาสาขาวิชาเอกใดที่กําหนดให้ศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือก นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ดังนี้
1) วิชาโท
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่แต่ละสาขาวิชา
กําหนดเป็นวิชาโทโดยต้องศึกษาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชาโทนั้น ๆ กําหนด ทั้งนี้หาก
ข้อกําหนดหลักสูตรวิชาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษากําหนดให้ศึกษาเกินกว่า 15หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาจน
ครบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่หลักสูตรวิชาโทนัน้ กําหนดในทางกลับกันหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโททีน่ ักศึกษาเลือกไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่สาขาวิชาซึ่งตนเอง
สังกัดกําหนดไว้ ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หากมีการกาหนดวิชาเดียวกันไว้ในทั้งหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทสามารถนามานับซ้าได้ แต่จะ
นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโทนั้นทดแทนให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นวิชาโท
สามารถเลือกศึกษาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถเลือกศึกษาวิชาโทต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ของคณะฯ ได้โดยจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่แต่ละวิชาโทกําหนดไว้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชา
โทบังคับแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมด ไม่ต่ํากว่า 2.00
2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่แต่ละสาขาวิชากําหนดไว้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาโทบังคับที่ไม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ตา่ํ กว่า 2.00
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วิชาโทที่แนะนาให้นักศึกษาเลือกศึกษา มีดังนี้
1. วิชาโทในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้แก่ วิชาโทการบัญชี วิชาโทการเงิน วิชาโท
การตลาด วิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากร
มนุษย์ วิชาโทบริหารการปฏิบตั ิการ วิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง และวิชาโท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ
2. วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของสถาบันภาษานักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนด
ของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่กําหนดไว้
3. วิชาโทภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของ
หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษที่กําหนดไว้
4. วิชาโทเศรษฐศาสตร์นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์เฉพาะวิชาที่มีรหัสเริ่มต้นด้วย
ศ. ในระดับ 300 ขึ้นไปจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตวิชาแนะนําสาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโทเช่นศ.301 ศ.302 ศ.340 ศ.360 ศ.361 ศ.362 ศ.363 ศ.364 ศ.375 ศ.376 ศ.382 วิชา
ในหมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองและวิชาศ.453 เป็นต้นโดยที่นักศึกษาจะต้องผ่านวิชาบังคับก่อนตามเงื่อนไข
การศึกษาวิชานั้นๆ
หรือ
2) วิชาเลือก
กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาวิชาโท นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเลือกตามข้อกําหนดทีส่ าขา
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือกศึกษากําหนดไว้
ทั้งนี้หากนักศึกษาเลือกศึกษาตามทางเลือกวิชาโทแต่ยังศึกษาได้ไม่ครบตามเงื่อนไขวิชาโท นักศึกษา
สามารถนําหน่วยกิตของวิชาที่ได้ศึกษาแล้วนั้น มานับเป็นหน่วยกิตเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของวิชาเลือกได้
3 วิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรีที่แนะนําให้นักศึกษาเลือกศึกษา มีดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เช่น
พบ.321 การฝึกงานเพื่อสังคม 1
3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
พบ.322 การฝึกงานเพื่อสังคม 2
3 (ฝึกงาน 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
หรือ 2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้
ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร
ภาษาพม่า ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย
ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ด้วย
ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ได้กาํ หนดไว้ในวิชาศึกษา
ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
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2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ
มธ.100 – มธ.156
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร
4 การศึกษาวิชาเอกคู่ (Double Majors)
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถเลือกศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพิ่มได้อกี 1 สาขาวิชาเอก
และการศึกษาวิชาเอกคู่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด/เงื่อนไขทีท่ ั้งสองวิชาเอกกําหนดไว้ ทั้งนี้ จะระบุวชิ าเอกคู่ที่
เลือกศึกษาไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างไรก็ตาม หากมีรายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกใด
ปรากฎในทั้ง 2 สาขาวิชาเอก นักศึกษาสามารถนําวิชาเดียวกันนั้นไปนับเป็นวิชาเอกที่ 2 ได้ โดยนักศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอกที่ 2 ที่ไม่นับซ้าํ กับรายวิชาใดในสาขาวิชาเอกที่ 1 อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และ
ให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
5 การรับอนุปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
แต่ไม่สามารถศึกษาได้ครบตามโครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับ
อนุปริญญาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ
1. ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
2. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
3. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ
4. ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต
5. ได้ศึกษาวิชาแกนร่วมบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
6. ได้ศึกษาวิชาเอกบังคับและ/หรือเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี้
โครงสร้างวิชาเอกเดี่ยว
วิชาเฉพาะ
วิชา
หน่วยกิต วิชาศึกษา
ทั่วไป
รวม
วิชาแกน
วิชาเอก
วิชาโท เลือกเสรี
สาขาวิชาเอก
วิชาเอก
ร่วมบังคับ
หรือ
เอกบังคับ เอกเลือก
เดี่ยว
วิชาเลือก*
1. การเงิน
135
30
45
18
18
18
6
2. การตลาด
135
30
45
ไม่น้อยกว่า 33
15
6
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 135
30
45
27
15
12
6
4. การบริหารองค์การ
135
30
45
ไม่น้อยกว่า 30
15
6
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์
5. บริหารการปฏิบัติการ
135
30
45
ไม่น้อยกว่า 30
18
6
6. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
135
30
45
12
27
15
6
โลจิสติกส์และการขนส่ง
7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
135
30
45
24
9
21
6
* หมวดวิชาโทหรือวิชาเลือก หากนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทใดวิชาหนึ่งจบครบโครงสร้างวิชาโท นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรนั้นๆ หรือ
หากศึกษาตามโครงสร้างวิชาเอกใดเอกหนึ่งจนครบโครงสร้างวิชาเอกนั้น นักศึกษาจะได้วิชาเอกคู่ในหลักสูตรนั้นๆ (เงื่อนไขการศึกษาเป็นไป
ตามรูปแบบการศึกษาวิชาเอกคู่)

หน่วยกิต
รวม
สาขาวิชาเอก
วิชาเอกคู่
1. การเงิน
150-159
2. การตลาด
150-162
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 153-162
4. การบริหารองค์การ
150-162
การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์
5. บริหารการปฏิบัติการ
150-153
6. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 150-162
โลจิสติกส์และการขนส่ง
7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
150-153

โครงสร้างวิชาเอกคู่
วิชาศึกษา
วิชาเฉพาะ
วิชา
ทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเอกที่ 1
วิชาเอก เลือกเสรี
ร่วมบังคับ เอกบังคับ เอกเลือก
ที่ 2
ศึกษา
30
45
18
18
6
รายวิชาให้
30
45
ไม่น้อยกว่า 33
6
เป็
น
ไปตาม
30
45
27
15
6
โครงสร้าง
30
45
ไม่นอ้ ยกว่า 30
6

30
30

45
45

ไม่น้อยกว่า 30
12
27

30

45

24

9

วิชาเอก
ของสาขา
วิชาเอก
นั้นๆ โดย

เรียน
รายวิชาไม่
ซ้ํากัน
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รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตําแหน่ง และตัวเลข 3
ตําแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อักษรย่อนําหน้าตัวเลขในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความหมายดังนี้
พบ./BA เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บช./AC เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
ภาควิชาการบัญชี
กง./FN เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
ภาควิชาการเงิน
กต./MK เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
ภาควิชาการตลาด
รส./IS เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทม./HR เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
กผ./ER เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มผู้ประกอบการและการบริหาร
บป./OM เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
ธร./IB เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
ลจ./LO เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มโลจิ
สติกส์
ขร./IT เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งกลุ่มกลุ่ม
การขนส่ง
ธอ./RB เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดย
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทัพย์
2. ตัวเลข 3 ตําแหน่งในรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
การเรียงลําดับวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนร่วมบังคับ
เลขหลักร้อย
หมายถึง
ชั้นปีที่ควรศึกษา
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รายวิชาในหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนใน 4 หมวดวิชาจํานวน 21 หน่วยกิต
โดยกําหนดให้ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2556 – 2557 ศึกษาในรูปแบบที่ 1
และนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ศึกษาในรูปแบบที่ 2
หมวดวิชา
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
1) สังคมศาสตร์
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2) มนุษยศาสตร์
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3) วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
5 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4) ภาษา
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 1 สําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 – 2557
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (สําหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ไม่ถึง สษ.171)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

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

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
รูปแบบที่ 2 สําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 Civic Education
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
TU101 Thailand , ASEAN ,and the World
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU 050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

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

ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
อ.241 การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening – Speaking 1
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
2) วิชาเฉพาะ
99
หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนร่วมบังคับ
45
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาแกนร่วมบังคับที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
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พบ.201
BA 201
พบ.203
BA 203
พบ.204
BA 204
พบ.401
BA 401
บช.201
AC 201
บช.202
AC 202
กง.201
FN 201
กต.201
MK 201
ทม.201
HR 201
บป.201
OM 201
รส.201
IS 201
ศ.213
EC 213
ศ.214
EC 214
สษ.221
EL 221
สษ.321
EL 321

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Business Law
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีชั้นต้น
FundamentalAccounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ1
Management Accounting
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบริหาร
Principles of Management
หลักการบริหารการปฏิบัติการ
Principles of Operations Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
Communicative Business English 1
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
Communicative Business English 2

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

1

เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1) วิชา บช.313 และ บช.314 สามารถทดแทนวิชา บช.202 ได้ หากศึกษาวิชา บช.202 อีก จะไม่นับหน่วยกิตให้ แต่
ในทางกลับกันวิชา บช.202 ไม่สามารถนับทดแทนวิชา บช.313 และ บช.314 ได้
2) การศึกษาวิชา บช.202 ก่อนศึกษาวิชา บช.313 และ บช.314 ให้สามารถนับวิชา บช.202 เป็นวิชาเลือกเสรีได้
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน
54
หน่วยกิต
1) วิชาเอกการเงิน
1.1) วิชาเอกบังคับ
18
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
กง.211 ตลาดการเงิน
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
FN 312 Investments
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
FN 313 International Financial Management
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
FN 413 Strategic Financial Management
กง.415 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
FN 415 Financial Risk Analysis and Management

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

1.2) วิชาเอกเลือก
18
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเอกเลือกต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชาการเงินกําหนดรวม 18 หน่วยกิต โดย
เลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว หรือ เลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวิชาตั้งแต่ 2 กลุ่มวิชาขึ้น
ไปก็ได้ ดังนี้
กลุ่มบริหารการเงิน
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
FN 281 Personal Finance
กง.282 การบริหารความมั่งคั่ง
3 (3-0-6)
FN 282 Wealth Management
กง.323 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
กง.331 หลักการบริหารสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
FN 331 Financial Institutions Management
กง.391 การวิจัยและโครงการฝึกงาน
3 (ฝึกงานอย่างน้อย200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 391 Research and Internship Project
กง.399 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติทางด้านการเงิน1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 399 Practical Capability Development in Finance
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กง.421
FN 421
กง.425
FN 425
กง.428
FN 428
กง.461
FN 461
กง.471
FN 471
กง.491
FN 491
กง.494
FN 494
กง.499
FN 499
กง.351
FN 351
กง.391
FN 391
กง.399
FN 399
กง.451
FN 451
กง.452
FN 452
กง.471
FN 471
กง.491
FN 491
กง.494
FN 494
กง.499
FN 499

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Statement and Reporting Analysis
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Viability Study
การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
Investment Banking
การบริหารการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced International Financial Management
แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
Statistical Models for Financial Research
สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Finance
วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Engineering
การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
Independent Study in Finance
กลุ่มการลงทุน
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
Fixed-Income Securities Analysis
การวิจัยและโครงการฝึกงาน
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Research and Internship Project
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติทางด้านการเงิน1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Practical Capability Development in Finance
การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
Equity Securities Analysis
การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Derivatives Analysis
แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
Statistical Models for Financial Research
สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Finance
วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Engineering
การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
Independent Study in Finance
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กลุ่มการประกันภัย
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3 (3-0-6)
FN 241 Risk Management and Insurance
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
FN 281 Personal Finance
กง.341 การบริหารการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
FN 341 Non-Life Insurance Management
กง.342 การบริหารการประกันชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
FN 342 Life and Health Insurance Management
กง.344 การประกันภัยและสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
FN 344 Insurance Business and Legal Environment
กง.391 การวิจัยและโครงการฝึกงาน
3 (ฝึกงานอย่างน้อย200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 391 Research and Internship Project
กง.399 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติทางด้านการเงิน1 (ฝึกงานอย่างน้อย 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 399 Practical Capability Development in Finance
กง.452 การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 452 Financial Derivatives Analysis
กง.471 แบบจําลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 471 Statistical Models for Financial Research
กง.491 สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 491 Seminar in Finance
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
FN 499 Independent Study in Finance
1.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
1.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาหนึ่งทัง้ ในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดย
ศึกษาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการเงิน
กําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
1.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Page | 13

มคอ.2

ER 312
กผ.313
ER 313
กผ.314
ER 314
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กผ.421
ER 421
ขร.361
IT 361
ทม.315
HR 315
ธร.311
IB 311
ธร.321
IB 321
ธร.421

Business Modeling
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
Development of Creativity and Creation of Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Development
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
Intrapreneurship
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารองค์กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารค่าตอบแทน
Managing Compensation and Rewards
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
Global Environment of International Business
การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Operations
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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IB 421
ธอ.313
RB 313
ธอ.314
RB 314
ธอ.341
RB 341
บช.311
AC 311
บช.312
AC 312
บช.317
AC 317
บช.411
AC 411
บป.316
OM 316
บป.414
OM 414
บป.435
OM435
ศ.311
EC 311
ศ.312
EC 312
ศ.320
EC 320
ส.346
ST 346
ส.347
ST 347
ส.447
ST 447

International Business Management
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารทรัพย์สิน
Property Management
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
การบริหารโครงการ
Project Management
การให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจ
Business Consulting
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics Theory
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics Theory
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Mathematical Economics
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics of Finance
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
Mathematics of Life Insurance 1
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
Mathematics of Life Insurance 2

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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1.4) การศึกษาวิชาโทการเงิน
1.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการเงิน จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่ วิชาโทการเงิน
กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชาไม่ตา่ํ กว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโท
ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการเงิน (รหัส กง.) อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4.2)สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 24
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ ระสงค์จะศึกษาวิชาโทการเงิน จะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่
กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 6 วิชา
18 หน่วยกิต
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 FundamentalAccounting
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการเงิน (รหัส กง.) อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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2) วิชาเอกการตลาด
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
MK312 Marketing Planning
กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
MK313 Creativity and Communication in Marketing Profession
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
MK314 Qualitative Research in Marketing
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
MK315 Quantitative Research in Marketing
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
MK 316 Product and Brand Management
กต.317 การบริหารราคา
MK 317 Pricing Management
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
MK 318 Distribution Channel Management
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
MK319 Integrated Marketing Communications
กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
MK 412 Marketing Strategy
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกิจกรรม
MK321 Sales Promotion and Event Marketing
กต.322 การบริหารการค้าปลีก
MK 322 Retail Management
กต.323 การบริหารงานขาย
MK 323 Sales Management
กต.331 การตลาดธุรกิจ
MK 331 Business – to – Business Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กต.332
MK 332
กต.333
MK 333
กต.334
MK 334
กต.335
MK 335
กต.341
MK 341
กต.342
MK 342
กต.343
MK 343
กต.421
MK 421
กต.422
MK422
กต.423
MK 423
กต.499
MK 499

การตลาดบริการ
Services Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
Health-Care Marketing Strategy
การตลาดหัวข้อพิเศษ 1
Special Topics in Marketing 1
การตลาดหัวข้อพิเศษ 2
Special Topics in Marketing 2
การตลาดหัวข้อพิเศษ 3
Special Topics in Marketing 3
การตลาดหัวข้อพิเศษ 4
Special Topics in Marketing 4
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การตลาดเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Marketing
การศึกษาอิสระทางการตลาด
Independent Study in Marketing

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

2.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
2.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการตลาด
กําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
2.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาใน
หมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วข้างต้นและไม่จาํ กัดว่าต้อง
เลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
กลุ่มการตลาด
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กต.321
MK321
กต.322
MK 322
กต.323
MK 323
กต.331
MK 331
กต.332
MK 332
กต.333
MK 333
กต.334
MK 334
กต.335
MK 335
กต.341
MK 341
กต.342
MK 342
กต.343
MK 343
กต.421
MK 421
กต.422
MK422
กต.423
MK 423
กต.499
MK 499

การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกิจกรรม
Sales Promotion and Event Marketing
การบริหารการค้าปลีก
Retail Management
การบริหารงานขาย
Sales Management
การตลาดธุรกิจ
Business – to – Business Marketing
การตลาดบริการ
Services Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
Health-Care Marketing Strategy
การตลาดหัวข้อพิเศษ 1
Special Topics in Marketing 1
การตลาดหัวข้อพิเศษ 2
Special Topics in Marketing 2
การตลาดหัวข้อพิเศษ 3
Special Topics in Marketing 3
การตลาดหัวข้อพิเศษ 4
Special Topics in Marketing 4
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การตลาดเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Marketing
การศึกษาอิสระทางการตลาด
Independent Study in Marketing
กลุ่มการเงิน
กง.311 การบริหารการเงิน
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
FN 312 Investments
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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FN 313
กง.323
FN 323
กง.421
FN 421
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.351
IS351
รส.352
IS352
รส.356
IS356
รส.415
IS415
รส.417
IS417
รส.418
IS418
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.313
HR 313
ทม.314
HR 314
ทม.315
HR 315

International Financial Management
การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Statement and Reporting Analysis
กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
Applications of ERP in Organizations
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
Enterprise Information Systems Management
การออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Design
ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
Intelligent Information Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
Decision Support and Business Intelligence System
กลุ่มการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
Performance Management System
การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Selection
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การบริหารค่าตอบแทน
Managing Compensation and Rewards

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ทม.316
HR 316
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325
ทม.326
HR 326
กผ.313
ER 313
กผ.314
ER 314
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.421
ER 421

การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
การเป็นผู้นาํ
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
Managerial Communication
การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์
Corporate Human Resource Performance Measurement
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
Development of Creativity and Creation of Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Development
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
Intrapreneurship
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บป.311
OM 311
บป.313
OM 313
บป.321
OM 321
บป.411
OM411
บป.424
OM 424
บป.425
OM 425
บป.435
OM435
บป.444
OM444
บป.445
OM 445
บป.446
OM 446
บป.454
OM454
ขร.211
IT 211
ลจ.212
LO 212
ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442
ธร.311
IB 311

กลุ่มบริหารการปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
Data Analysis for Decision Making
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
Process Analysis and Improvement
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
Operations Planning and Control
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
Organizational Performance Measurement
การบริหารการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
Sustainable Operations Management
การให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจ
Business Consulting
การบริหารการปฏิบัติการทางการกีฬา
Sport Operations Management
การบริหารโรงแรม
Hotel Management
การบริหารการท่องเที่ยว
Tourism Management
การบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ
Healthcare Operations Management
กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Transport
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
Introduction to Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
Global Environment of International Business

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ธร.422
IB 422
ธอ.211
RB 211
ธอ.212
RB 212
ธอ.312
RB 312
ธอ.314
RB 314
ธอ.341
RB 341
ธอ.411
RB 411
บช.311
AC 311
บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.315
AC 315
บช.317
AC 317
บช.318
AC 318
บช.331
AC 331
บช.413
AC 413
บช.422
AC 422
บช.423
AC 423

การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
Comparative Business Systems
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
Introduction to Real Estate Business
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
Introduction to Real Estate Valuation
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development Regulation
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารทรัพย์สิน
Property Management
การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Marketing and Brokerage Management
กลุ่มการบัญชี
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
การบริหารต้นทุน
Cost Management
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
Accounting for Environmental and Social Responsibility
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Statement Analysis
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
ปัญหาการภาษีอากร
Tax Problem

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2.4) การศึกษาวิชาโทการตลาด
2.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษารายวิชา
ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 2 วิชา
6 หน่วยกิต
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK312 Marketing Planning
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
21
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการตลาด จะต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 4 วิชา 12 หน่วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK312 Marketing Planning
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการตลาด (กต.) อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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3) วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3.1) วิชาเอกบังคับ
27
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กําหนดดังนี้
กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
9
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
IS315 Information System Analysis
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
IS415 Information System Design
รส.451 ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
IS451 Information System Security and Control
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
9
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
IS314 Database Systems
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
IS351 Applications of ERP in Organizations
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
IS352 Electronic Business
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
6
รส.311 แนวคิดการสร้างโปรแกรม
IS311 Programming Concepts
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต
IS411 Internet Application Development
กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
IS353 Computer Network Technology for Business

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

3.2) วิชาเอกเลือก
15
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จํานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เลือกเรียนอย่างน้อย 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS316 User Interface Design
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS356 Enterprise Information Systems Management
Page | 25

มคอ.2

รส.357
IS357
รส.358
IS358
รส.417
IS417
รส.418
IS418
รส.456
IS456
รส.458
IS458
รส.491
IS491

การพาณิชย์เคลื่อนที่
Mobile Commerce
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารงานในองค์กร
Emerging Technologies for Management
ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
Intelligent Information Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
Decision Support and Business Intelligence System
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Quality Assurance
การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ
Project Management for Information Systems
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

3 (3-0-6)

รส.216
IS 216
รส.416
IS 416
รส.457
IS457
รส.459
IS 459
รส.491
IS491

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ เลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
3 (3-0-6)
End-User Application Development
การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Wireless and Mobile Network Applications in Business
การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Database Management
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Systems Audit
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Senior Project in Information Systems

รส.216
IS 216
รส.316
IS316
รส.321
IS321
รส.322

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
3 (3-0-6)
End-User Application Development
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
User Interface Design
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
3 (3-0-6)
Application Development Tools (A)
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
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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IS322
รส.323
IS323
รส.419
IS 419
รส.491
IS491

Application Development Tools (B)
การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
การจัดการข้อมูลบนเว็บ
Web Data Management
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

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

กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
การจัดการข้อมูลบนเว็บ
3 (3-0-6)
Web Data Management
การจัดการธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
Online Business Management
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Senior Project in Information Systems
การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Field Study in Information Systems

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

3.3) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
เลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบของ
วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับ
วิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วข้างต้นหรือเลือกศึกษาวิชาของวิชาเอกการบัญชี วิชาเอก
การเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ
และทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งและวิชาเอกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่จํากัดว่าต้องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS316 User Interface Design
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS356 Enterprise Information Systems Management
รส.357 การพาณิชย์เคลื่อนที่
3 (3-0-6)
IS357 Mobile Commerce
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รส.358
IS358
รส.417
IS417
รส.418
IS418
รส.456
IS456
รส.458
IS458
รส.491
IS491

เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารงานในองค์กร
Emerging Technologies for Management
ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
Intelligent Information Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
Decision Support and Business Intelligence System
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Quality Assurance
การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ
Project Management for Information Systems
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

รส.216
IS 216
รส.416
IS 416
รส.457
IS457
รส.459
IS 459
รส.491
IS491

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
End-User Application Development
การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่สําหรับธุรกิจ
Wireless and Mobile Network Applications in Business
การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Management
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

รส.216
IS 216
รส.316
IS316
รส.321
IS321
รส.322
IS322
รส.323

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
End-User Application Development
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
User Interface Design
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
Application Development Tools (A)
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
Application Development Tools (B)
การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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IS323
รส.419
IS 419
รส.491
IS491

Object-Oriented Programming
การจัดการข้อมูลบนเว็บ
Web Data Management
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems

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

กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การจัดการข้อมูลบนเว็บ
Web Data Management
การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
Senior Project in Information Systems
การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ
Field Study in Information Systems

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)

สําหรับวิชาจากวิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกบริหารการ
ปฏิบัติการ วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งและวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้นักศึกษาดูรายละเอียดของ
วิชาได้จากหลักสูตรของวิชาเอกนั้นๆ
หมายเหตุ หากนักศึกษาศึกษาวิชาเลือกของวิชาเอกระบบสารสนเทศแล้วได้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาโทใดวิชาหนึ่ง นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรนั้นๆ
3.4) การศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IS314 Database Systems
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS315 Information System Analysis
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS353 Computer Network Technology for Business
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(รส.) อีกไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
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3.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
21
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วชิ าแกน
ร่วมบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่
ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
IS 201 Management Information Systems
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IS314 Database Systems
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS315 Information System Analysis
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS353 Computer Network Technology for Business
2. เลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาต่างๆ ของวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รส.) อีกไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษา
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ โดยศึกษาให้ครบตามโครงสร้างที่แต่ละกลุม่ วิชากําหนดไว้ จะได้รบั การระบุกลุ่มวิชา
(Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
(ก)
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.313
HR 313
ทม.314

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
Performance Management System
การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Selection
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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HR 314
ทม.315
HR 315
ทม.316
HR 316
ทม.411
HR 411
ทม.412
HR 412
กผ.312
ER 312
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325
ทม.326
HR 326
ทม.327
HR 327
ทม.421
HR 421
ทม.499
HR 499
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323

Human Resource Development
การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
Managing Compensation and Rewards
การพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Employee Relations
การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Research Methods in Human Resource Management
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Seminar in Strategic Human Resource Management
การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Modeling
การเป็นผู้นาํ
3 (3-0-6)
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Communication
การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Information System
การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Corporate Human Resource Performance Measurement
การฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
และองค์การ
Internship in Human Resource and Organization Management
การให้คําปรึกษาด้านองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Consulting in Organization, Entrepreneurship and Human Resource
การศึกษาอิสระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3 (0-0-9)
Independent Study in Human Resource and Organization Management
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurial Skills
การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
3 (3-0-6)
Intrapreneurship
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
Social Entrepreneurship
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กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.421
ER 421

การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia

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

4.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
4.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการบริหาร
องค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กําหนดให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
4.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาใน
หมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วข้างต้น
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325

การเป็นผู้นาํ
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
Managerial Communication
การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ทม.326
HR 326
ทม.421
HR 421
ทม.499
HR 499

การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Corporate Human Resource Performance Measurement
การให้คําปรึกษาด้านองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Consulting in Organization, Entrepreneurship and Human Resource
การศึกษาอิสระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3 (0-0-9)
Independent Study in Human Resource and Organization Management

(ข) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร(Entrepreneurship and Management)
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
กผ.411 การบริหารองค์กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 411 Managing Innovative Organizations
กผ.412 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กต.422 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MK422 Entrepreneurial Marketing
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
Intrapreneurship
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.329
ER 329
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
ธร.421
IB 421
ทม.321
HR 321
ทม.322
HR 322
ทม.323
HR 323
ทม.324
HR 324
ทม.325
HR 325
ทม.326
HR 326
ทม.421
HR 421

Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
3 (3-0-6)
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Managing the High Technology Business
การฝึกงานด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Internship in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
3 (3-0-6)
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็นผูป้ ระกอบการ
3 (0-0-9)
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
การเป็นผู้นาํ
3 (3-0-6)
Leadership
การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Communication
การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
การพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Organization Development and Change Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Information System
การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Corporate Human Resource Performance Measurement
การให้คําปรึกษาด้านองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Consulting in Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management

4.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
4.3.1) วิชาโท
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เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกการบริหาร
องค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการและการบริหารกําหนดให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
4.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาใน
หมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้แล้วข้างต้น
กผ.321
ER 321
กผ.322
ER 322
กผ.323
ER 323
กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
ธร.421
IB 421

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Skills
การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
Intrapreneurship
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็นผูป้ ระกอบการ
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
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4.4) การศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การหรือกลุ่มการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร กลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ โดยต้อง
ศึกษาตามเงื่อนไขตามที่แต่ละกลุ่มวิชากําหนดไว้ดังต่อไปนี้และหากศึกษาครบตามโครงสร้างทีแ่ ต่ละกลุ่มวิชา
กําหนดไว้จะได้รับการระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
(ก) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
4.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโท
ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
HR 312 Performance Management System
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รหัส ทม.) อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
24
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ ระสงค์จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้
ดังต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วิชาแกนร่วมบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละ
รายวิชาไม่ตา่ํ กว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 7 วิชา
21 หน่วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA291 Introduction to Business
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
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HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.314
HR 314
ทม.315
HR 315

Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
Performance Management System
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Development
การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
Managing Compensation and Rewards
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (รหัส ทม.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(ข) กลุ่มการเป็นผูป้ ระกอบการและการบริหาร
4.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการเป็นผูป้ ระกอบการและการบริหารจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามทีก่ ําหนดไว้
ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโท
ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
2. เลือกศึกษา2 วิชา 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
กผ.321 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 321 Entrepreneurial Skills
กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
3 (3-0-6)
ER 322 Intrapreneurship
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
ER 323 Social Entrepreneurship
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กผ.324
ER 324
กผ.325
ER 325
กผ.326
ER 326
กผ.327
ER 327
กผ.328
ER 328
กผ.329
ER 329
กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กผ.421
ER 421
กผ.499
ER 499
กง.311
FN 311
กต.422
MK422
ธร.421
IB 421

การบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
การบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต
Managing the Growing Business
การบริหารธุรกิจบริการ
Managing the Service Business
การบริหารเทคโนโลยี
Technology Management
การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
Managing the High Technology Business
การฝึกงานด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ
Internship in Entrepreneurship
การบริหารองค์กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารธุรกิจในเอเชีย
Managing Business in Asia
การศึกษาอิสระทางการเป็นผูป้ ระกอบการ
Independent Study in Entrepreneurship
การบริหารการเงิน
Financial Management
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึกงานอย่างน้อย200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
24
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ ระสงค์จะศึกษาวิชาโทการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มการเป็นผูป้ ระกอบการและการบริหาร จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามทีก่ ําหนดไว้ดังต่อไปนี้
โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วชิ าแกนร่วมบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํา
กว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 7 วิชา
21 หน่วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
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HR 201
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
กผ.211
ER 211
กผ.312
ER 312
กผ.313
ER 313

Principles of Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Organizational Behavior
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Entrepreneurship
การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Modeling
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (เดิม กผ.321)
3 (3-0-6)
Development of Creativity and Creation of Innivation
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม
การเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร (รหัส กผ.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5) วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
บป.311 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
OM 311 Data Analysis for Decision Making
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้อมูล
OM312 Information and Work System Design
บป.313 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.314 การบริหารคุณภาพ
OM 314 Quality Management
บป.315 การบริหารกิจการบริการ
OM 315 Service Operations Management
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
OM 316 Business Forecasting
บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
OM411 Operations Planning and Control
บป.412 การประมาณต้นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing
บป.414 การบริหารโครงการ
OM 414 Project Management
บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัติการ
OM 419 Internship in Operations Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
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(ยกเว้น นักศึกษาวิชาเอกคู่วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง กลุ่ม 2:
กลุ่มวิชาเอกเลือกโลจิสติกส์(Logistics) กับวิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ ให้ศึกษาวิชา บป.496 สัมมนาการ
บริหารการปฏิบัติการ เพื่อทดแทนวิชา บป.419 ได้)

บป.321
OM 321
บป.324
OM 324
บป.421
OM421
บป.424
OM 424
บป.425
OM 425
บป.435
OM435
บป.444
OM444
บป.445
OM 445
บป.446
OM 446
บป.454
OM454
บป.496
OM496
บป.497
OM497
บป.499
OM 499
บช.311
AC 311
บช.312
AC 312

กลุ่มวิชาบริหารการปฏิบัติการ
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี
Manufacturing Process and Technology Management
การจําลองทางธุรกิจ
Business Simulation
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
Organizational Performance Measurement
การบริหารการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
Sustainable Operations Management
การให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจ
Business Consulting
การบริหารการปฏิบัติการทางการกีฬา
Sport Operations Management
การบริหารโรงแรม
Hotel Management
การบริหารการท่องเที่ยว
Tourism Management
การบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ
Healthcare Operations Management
สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ
Seminar in Operations Management
วิธีการวิจัยในการบริหารการปฏิบัติการ
Research Method in Operations Management
การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัติการ
Independent Study in Operations Management
กลุ่มวิชาการบัญชี
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.315
AC 315
บช.316
AC 316
บช.317
AC 317
บช.318
AC 318
บช.411
AC 411
บช.412
AC 412
บช.413
AC 413
กง.211
FN 211
กง.311
FN 311
กง.312
FN 312
กง.313
FN 313
กง.413
FN 413
กง.415
FN 415
กต.311
MK311
กต.312
MK312

การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
การบริหารต้นทุน
Cost Management
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การสอบบัญชี
Auditing
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting1
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting2
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Statement Analysis
กลุ่มวิชาการเงิน
ตลาดการเงิน
Financial Markets
การบริหารการเงิน
Financial Management
การลงทุน
Investments
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Management
การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management
กลุ่มวิชาการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
การวางแผนการตลาด
Marketing Planning

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กต.313
MK313
กต.314
MK314
กต.315
MK315
กต.316
MK 316
กต.317
MK 317
กต.318
MK 318
กต.319
MK319
กต.411
MK 411
กต.412
MK 412
รส.311
IS311
รส.314
IS314
รส.315
IS315
รส.351
IS351
รส.352
IS352
รส.353
IS353
รส.411
IS411
รส.415
IS415
รส.451

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
Creativity and Communication in Marketing Profession
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
Qualitative Research in Marketing
การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
Quantitative Research in Marketing
การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
การบริหารราคา
Pricing Management
การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
Distribution Channel Management
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
Marketing Analysis and Decision-Making
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวคิดการสร้างโปรแกรม
Programming Concepts
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
Applications of ERP in Organizations
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
Computer Network Technology for Business
การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต
Internet Application Development
การออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Design
ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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IS451 Information System Security and Control
กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
เน้นกลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
HR 311 Organizational Behavior
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
HR 312 Performance Management System
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
HR 313 Human Resource Planning and Selection
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HR 314 Human Resource Development
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน
HR 315 Managing Compensation and Rewards
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
HR 316 Employee Relations
ทม.411 การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
HR 411 Research Methods in Human Resource Management
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
HR 412 Seminar in Strategic Human Resource Management
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
ER 312 Business Modeling
เน้นกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HR 211 Human Resource Management
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
HR 311 Organizational Behavior
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
ER 312 Business Modeling
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ER 314 New Product Development

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กง.311
FN 311
กต.422
MK422

ขร.211
IT 211
ลจ.212
LO 212
ธร.311
IB 311
ธร.312
IB 312
ธอ.211
RB 211
ธอ.212
RB 212
ธอ.311
RB 311
ธอ.312
RB 312
ธอ.313
RB 313
ธอ.314
RB 314
ธอ.411
RB 411
ธอ.412
RB 412

การบริหารองค์กรนวัตกรรม
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารการเงิน
Financial Management
การตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurial Marketing
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Transport
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
Introduction to Logistics Management
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
Global Environment of International Business
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
กลุ่มวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
Introduction to Real Estate Business
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
Introduction to Real Estate Valuation
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Building Construction Technology in Real Estate Business
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development Regulation
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Marketing and Brokerage Management
การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Research Methodology for Real Estate Business

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

3 (3-0-6)
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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5.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
5.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารการ
ปฏิบัติการกําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
5.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกบริหารการปฏิบัติการข้างต้นหรือวิชาเอกบังคับและเอกเลือกตาม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หรือวิชาเอกบังคับและเอกเลือกของวิชาเอกการเงิน วิชาเอก
การตลาด วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาเอกการบริหารองค์การการประกอบการ และทรัพยากร
มนุษย์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง และวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อย
กว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาที่เลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้
เลือกศึกษาไว้แล้วและไม่จํากัดว่าต้องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
5.4)การศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ
5.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
บป.311 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM311 Data Analysis for Decision Making
บป.313 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM411 Operations Planning and Control
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ (รหัส บป.3xx ขึ้นไป) อีกไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
5.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
24
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทบริหารการปฏิบัติการ
จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ใช่วิชาแกนร่วม
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บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ต่ํา
กว่า 2.00
บังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA291 Introduction to Business
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA203 Business Quantitative Analysis
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM 201 Principles of Operations Management
บป.311 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
บป.313 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM411 Operations Planning and Control
6) วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่ม
วิชาInternational Business กลุ่มวิชา Logistics และกลุ่มวิชา International Transport
ให้
นักศึกษาเลือกศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยศึกษาให้ครบตามโครงสร้างที่แต่ละกลุ่มวิชากําหนดไว้ จะได้รับการ
ระบุกลุ่มวิชา (Concentration) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
6.1) วิชาเอกบังคับ
12
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
IT 211 Introduction to International Transport
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
LO 212 Introduction to Logistics Management
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
IB 311 Global Environment of International Business
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย
IB 312 Research Methodology

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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6.2) วิชาเอกเลือก
27
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษากลุ่มวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของวิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง รวมไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขที่กําหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Business
1. บังคับ 6 วิชา
18 หน่วยกิต
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 321 International Trade Operations
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IB332 Cross – cultural Management
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 421 International Business Management
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 423 Seminar in International Business
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MK 333 InternationalMarketing
2. เลือกศึกษา 3วิชา 9หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศของธุรกิจ
IB323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms
ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
3 (3-0-6)
IB 324 Business and Capitalist Development in Thailand
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
IB 422 Comparative Business Systems
ธร.424 หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
3 (3-0-6)
IB 424 Perspectives on Global Business
ธร.431 การจัดการภาษีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 431 International Taxation Management
ธร.433 ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3 (3-0-6)
IB 433 Ethical Issues in Business
ธร.498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
IB 498 Field Work Practicum in International Business
ธร.499 การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (0-0-9)
IB 499 Independent Study in International Business
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ขร.473 ประเด็นสําคัญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
โลจิสติกส์และการขนส่ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง. 461 การบริหารการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)
FN 461 Advanced International Financial Management
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
RB 423 International Aspects of Real Estate
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3–0–6)
AC 422 International Accounting
กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาเอกเลือก Logistics
1. บังคับ 6 วิชา
18 หน่วยกิต
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LO 341 International Logistics
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 441 Seminar in Logistics and Supply Chain Management
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 442 Supply Chain Management
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 443 Supply Chain Modeling
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านโลจิสติกส์
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
LO 498 Field Work Practicum in International Logistics
2. เลือกศึกษา 3วิชา 9หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 321 International Trade Operations
ธร.323 การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศของธุรกิจ
IB323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IB 332 Cross – cultural Management
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 421 International Business Management
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
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IB 423
ธร.424
IB424
ธร.431
IB 431
ธร.433
IB 433
ลจ.499
LO 499
ขร.361
IT 361
ขร.371
IT 371
ขร.372
IT 372
ศ.381
EC 381
ขร.373
IT 373
ขร.374
IT 374
ขร.375
IT 375
ขร.461
IT 461
ขร.462
IT 462
ขร.463
IT 463
ขร.471
IT 471
ขร.472
IT 472
ขร.473

Seminar in International Business
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
Perspectives on Global Business
การจัดการภาษีระหว่างประเทศ
International Taxation Management
ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
Ethical Issues in Business
การศึกษาอิสระทางโลจิสติกส์
Independent Study in International Logistics
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
Shipping Finance Management
เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี
Maritime Economics and Policy
หรือ
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Economics of Transportation
เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
Shipping Technology
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
Air Cargo Business
การบริหารการเช่าเหมาเรือ
Ship Chartering
การบริหารการพาณิชยนาวี
Shipping Business Management
สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
Seminar in International Transport Management
การบริหารท่าเรือและคลังสินค้า
Port and Warehouse Management
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ
Shipping Transport Business Environment Analysis
การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ
Analysis of Air Transport
ประเด็นสําคัญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บป.316
OM 316
บป.424
OM 424

การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์กร
Organizational Performance Measurement
กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาเอกเลือก International Transport
1. บังคับ
7 วิชา 21 หน่วยกิต
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
IT 361 Marine Insurance
ขร.371 การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
IT 371 Shipping Finance Management
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี
IT 372 Maritime Economics and Policy
หรือ
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
EC 381 Economics of Transportation
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
IT 461 Shipping Business Management
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
IT 462 Seminar in International Transport Management
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลังสินค้า
IT 463 Port and Warehouse Management
น.348 กฏหมายพาณิชยนาวี
LA 348 Maritime Law
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
IT 373 Shipping Technology
ขร.374 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
IT 374 Air Cargo Business
ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ
IT 375 Ship Chartering
ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis
ขร.472 การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ
IT 472 Analysis of Air Transport
ขร.473 ประเด็นสําคัญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ขร.498
IT 498
ขร.499
IT 499
ธร.321
IB 321
ธร.433
IB 433
ลจ.341
LO341

การฝึกภาคปฏิบัติด้านขนส่งระหว่างประเทศ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Field Work Practicum in International Transport
การศึกษาอิสระทางขนส่งระหว่างประเทศ
3 (0-0-9)
Independent Study in International Transport
การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Trade Operations
ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Ethical Issues in Business
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Logistics

6.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
6.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง กําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
6.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้รวมไม่เกิน 4 สาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตทั้งนี้ วิชาที่เลือก
ศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้
แล้ว
6.4) การศึกษาวิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
6.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการ
ขนส่ง จะต้องศึกษาทุกรายวิชาตามกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มวิชาหนึง่ ที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่
ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ตา่ํ กว่า C และได้คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ตา่ํ กว่า 2.00

ธร.321
IB 321
ธร.323
IB 323

กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาโทInternational Business
บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Trade Operations
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศของธุรกิจ
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
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ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
IB 332 Cross – cultural Management
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
IB 421 International Business Management
ธร.422 การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
IB 422 Comparative Business Systems

ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442
ลจ.443
LO 443
ขร.461
IT 461
ขร.361
IT 361
ขร.371
IT 371
ขร.372
IT 372
ศ.381
EC 381
ขร.461
IT 461
น.348
LA 348

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

กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาโทLogistics
บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Logistics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Management
การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Modeling
การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Shipping Business Management
กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาโท International Transport บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
การประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-6)
Marine Insurance
การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Shipping Finance Management
เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Maritime Economics and Policy
หรือ
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
Economics of Transportation
การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Shipping Business Management
กฏหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Maritime Law

6.4.2) สาหรับนอกนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง จะต้องศึกษาทุกรายวิชาตามกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้และ
ต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาแต่ละรายวิชาไม่ตา่ํ กว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
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IB 323
ธร.324
IB 324
ธร.332
IB 332
ธร.421
IB 421
ธร.422
IB 422
ธร.424
IB424

กลุ่ม 1: กลุ่มวิชาโทInternational Business
บังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Global Environment of International Business
การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Trade Operations
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศของธุรกิจ
Industrialization and Global Competitiveness of Firms
การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Business and Capitalist Development in Thailand
การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross – cultural Management
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
Comparative Business Systems
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
3 (3-0-6)
Perspectives on Global Business

ลจ.212
LO 212
ลจ.341
LO 341
ลจ.342
LO 342
ลจ.442
LO 442
ลจ.443
LO 443
ขร.211
IT 211
ธร.311
IB 311
พบ.203

กลุ่ม 2: กลุ่มวิชาโทLogistics
บังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Logistics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Quantitative Tools for Logistics Management
การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Management
การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Modeling
การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to International Transport
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Introduction to International BusinessGlobal Environment of International Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

ธร.311
IB 311
ธร.321
IB 321
ธร.323
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BA 203 Business Quantitative Analysis
กลุ่ม 3: กลุ่มวิชาโท International Transport บังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IT 211 Introduction to International Transport
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-6)
IT 361 Marine Insurance
ขร.371 การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 371 Shipping Finance Management
ขร.372
เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 372 Maritime Economics and Policy
หรือ
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
EC 381 Economics of Transportation
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 461 Shipping Business Management
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LO 212 Introduction to Logistics Management
ธร.311 สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IB 311 Global Environment of International Business
น.348 กฏหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
LA 348 Maritime Law
7) วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.1) วิชาเอกบังคับ
24
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
RB 211 Introduction to Real Estate Business
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
RB 311 Building Construction Technology in Real Estate Business
ธอ312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
RB 312 Real Estate Development Regulation
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
RB 313 Real Estate Finance and Investment
ธอ.314 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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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RB 314
ธอ.411
RB 411
ธอ.412
RB 412

Real Estate Business Feasibility Studies
การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Marketing and Brokerage Management
การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Research Methodology for Real Estate Business

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

7.2) วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมไม่นอ้ ยกว่า 9
หน่วยกิต ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วิชาสัมมนาทางอสังหาริมทรัพย์เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ธอ.421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 421 Real Estate Seminar
ธอ.431 สัมมนาการประเมินราคา
3 (3-0-6)
RB 431 Seminar in Valuation
ธอ.441 สัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 441 Seminar in Real Estate Business Law
2. เลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.321 เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 321 Economics for Real Estate Business
ธอ.322 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development
ธอ.331 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
RB 331 Advanced Real Estate Valuation
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
3 (3-0-6)
RB 332 Business Valuation
ธอ.341 การบริหารทรัพย์สิน
3 (3-0-6)
RB 341 Property Management
ธอ.342 การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 342 Real Estate Accounting
ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 422 Real Estate Project Management
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
RB 423 International Aspects of Real Estate
ธอ.442 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 442 Real Estate Information System
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ธอ.443 การฝึกงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
RB 443 Internship in Real Estate Business
กลุ่มวิชาการบัญชี
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
บช.313 การบัญชีตน้ ทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
บช.314 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 315 Tax Accounting
บช.316 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 316 Auditing
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3 (3-0-6)
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
AC 411 Advanced Accounting1
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
AC 412 Advanced Accounting2
บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
กลุ่มวิชาการเงิน
กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
FN 413 Strategic Financial Management
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กง.415 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
กลุ่มวิชาการตลาด
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
MK311 Consumer Behavior
กต.312 การวางแผนการตลาด
MK312 Marketing Planning
กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
MK313 Creativity and Communication in Marketing Profession
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
MK314 Qualitative Research in Marketing
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
MK315 Quantitative Research in Marketing
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
MK 316 Product and Brand Management
กต.317 การบริหารราคา
MK 317 Pricing Management
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
MK 318 Distribution Channel Management
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
MK319 Integrated Marketing Communications
กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
MK 412 Marketing Strategy
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รส.311 แนวคิดการสร้างโปรแกรม
IS311 Programming Concepts
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
IS314 Database Systems
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
IS315 Information System Analysis
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
IS351 Applications of ERP in Organizations
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
IS352 Electronic Business

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
Page | 57

มคอ.2

รส.353
IS353
รส.411
IS411
รส.415
IS415
รส.451
IS451

ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
ทม.312
HR 312
ทม.313
HR 313
ทม.314
HR 314
ทม.315
HR 315
ทม.316
HR 316
ทม.411
HR 411
ทม.412
HR 412
กผ.312
ER 312
ทม.211
HR 211
ทม.311
HR 311
กผ.211

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
Computer Network Technology for Business
การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต
Internet Application Development
การออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Design
ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Security and Control
กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
เน้นกลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
ระบบการบริหารผลงาน
Performance Management System
การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Selection
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การบริหารค่าตอบแทน
Managing Compensation and Rewards
การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Research Methods in Human Resource Management
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Seminar in Strategic Human Resource Management
การสร้างต้นแบบธุรกิจ
Business Modeling
เน้นกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ER 211
กผ.312
ER 312
กผ.313
ER 313
กผ.314
ER 314
กผ.411
ER 411
กผ.412
ER 412
กง.311
FN 311
กต.422
MK422
บป.311
OM 311
บป.312
OM312
บป.313
OM 313
บป.314
OM 314
บป.315
OM 315
บป.316
OM 316
บป.411
OM411
บป.412
OM 412
บป.414
OM 414
บป.419
OM 419

Introduction to Entrepreneurship
การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Modeling
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Development of Creativity and Creation of Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
New Product Development
การบริหารองค์กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Managing Innovative Organizations
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
Feasibility Analysis and Business Planning
การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Management
การตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurial Marketing
กลุ่มวิชาบริหารการปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Data Analysis for Decision Making
การออกแบบงานและระบบข้อมูล
3 (3-0-6)
Information and Work System Design
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
Process Analysis and Improvement
การบริหารคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Management
การบริหารกิจการบริการ
3 (3-0-6)
Service Operations Management
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Forecasting
การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
Operations Planning and Control
การประมาณต้นทุนและการตัง้ ราคาเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Cost Estimating and Pricing
การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
Project Management
การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบตั ิการ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
Internship in Operations Management
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ขร.211
IT 211
ลจ.212
LO 212
ธร.311
IB 311
ธร.312
IB 312

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Transport
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
Introduction to Logistics Management
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
Global Environment of International Business
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

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

7.3) วิชาโท หรือ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทหรือวิชาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
7.3.1) วิชาโท
เลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่เลือกศึกษาไว้หรือหมวดวิชาเลือกตามที่วิชาเอกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์กําหนดให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดข้างต้น
หรือ
7.3.2) วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้รวมไม่เกิน 4 สาขา ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ทั้งนี้วชิ าที่เลือก
ศึกษาในหมวดวิชาเลือกนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือกที่ได้เลือกศึกษาไว้
แล้ว
7.4) การศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.4.1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ํากว่า 2.00
1. บังคับ 3 วิชา
9 หน่วยกิต
ธอ. 211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
ธอ. 212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ. 313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 313 Real Estate Finance and Investment
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รหัส ธอ.) อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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7.4.2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
21
หน่วยกิต
นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับทีไ่ ม่ใช่วิชาแกนร่วม
บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททัง้ หมดไม่ต่ํากว่า
2.00
1. บังคับ 4 วิชา 12 หน่วยกิต
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 313 Real Estate Finance and Investment
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
2. เลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รหัส ธอ.) อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาเลือกอื่นๆ
นักศึกษาทุกวิชาเอกสามารถเลือกศึกษาวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดหรือเลือก
ศึกษาเป็นวิชาเลือกเสรีได้
พบ.321 การฝึกงานเพื่อสังคม 1
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
พบ.322 การฝึกงานเพื่อสังคม 2
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ต่อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
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3.6 แผนการศึกษา
3.6.1) วิชาเอกการเงิน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1(5 วิชา)
พบ.204 สถิติธุรกิจ
บช.201 การบัญชีเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ทม.201 หลักการบริหาร
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
12
3
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
พบ.202 การภาษีอากร
กง.201 การเงินธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แนะนําให้เรียน ค.216 แคลคูลัส)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
กง.211 ตลาดการเงิน
กง.311 การบริหารการเงิน
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
กง.312 การลงทุน
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
และเลือก 1 วิชา จาก
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
กง.415 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3

6
6
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
และเลือก 1 วิชา จาก
กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
กง.415 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3

6
6
18
หน่วยกิต
3
3
3
9
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3.6.2) วิชาเอกการตลาด
หมายเหตุ:วิชาแกนร่วมบังคับที่เป็นวิชาหลักของแต่ละเอก เช่น FN201, HR201, BA203, IS201,
MK201, AC201ควรเรียนในปีแรกๆ เพื่อจะได้ทราบความชอบของตนเองว่าอยากเลือกเรียนในวิชาเอกใด แต่หาก
ต้องการเรียนในวิชาเอกการตลาด ควรเรียนวิชาแกนร่วมบังคับในส่วนของวิชา FN201, AC201, BA204 ก่อน
เนื่องจากบางวิชาอาจเป็นวิชาต่อเนื่องกับวิชาเอก
รูปแบบที่ 1 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.201 หลักการตลาด (วิชาแกนร่วมบังคับ)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
รวม

หน่วยกิต
12
3
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
รวม
ภาคเรียนที่ 2
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม

หน่วยกิต
3
9
3
3
18
หน่วยกิต
3
9
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
6
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
6
3
15
หน่วยกิต
3
3
3
3
12
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รูปแบบที่ 2 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที่2 ปีที่ 1
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.201 หลักการตลาด (วิชาแกนร่วมบังคับ)
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
6
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
วิชาเอก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
รวม

หน่วยกิต
3
6
3
3
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วิชาเอก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
9
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
6
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
อ.241 การฟัง – การพูด 1
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
6
3
15
หน่วยกิต
3
6
3
12
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รูปแบบที่ 3 : เรียนกต.201 ในภาคเรียนที่1 ปีที่2
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
9
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.201 หลักการตลาด(วิชาแกนร่วมบังคับ)
วิชาเอก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
กต.317 การบริหารราคา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
6
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.312 การวางแผนการตลาด
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
6
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 1 วิชา
กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
6
6
15
หน่วยกิต
3
3
6
12
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3.6.3) วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (1 วิชา)
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทม.201 หลักการบริหาร
และเลือก 3 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
รวม

หน่วยกิต
18
18
หน่วยกิต
3
3
3
9

18
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
พบ.202 การภาษีอากร
บช.201 การบัญชีเบื้องต้น
รส.311 แนวคิดการสร้างโปรแกรม
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และเลือก 1 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
กง.201 การเงินธุรกิจ
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3

3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
และเลือก 1 วิชา จาก
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3

3
15
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
รส.451 ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
3
6
3
15
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3.6.4) วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.201 หลักการบริหาร (วิชาแกนร่วมบังคับ)
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
6
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วิชาแกนร่วมบังคับ)
ทม.411 การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
6
3
12
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กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการบริหาร (Entrepreneurship and Management)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.201 หลักการบริหาร (วิชาแกนร่วมบังคับ)
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
6
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
กต.422 การตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กผ.315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
กง.311 การบริหารการเงิน
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วิชาแกนร่วมบังคับ)
กผ.411 การบริหารองค์กรนวัตกรรม
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กผ.412 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
6
3
12
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3.6.5) วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (1 วิชา)
พบ.202 การภาษีอากร
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
บช.201 การบัญชีเบื้องต้น
และเลือก 2 วิชา จาก
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
รวม

หน่วยกิต
18
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
6

18
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
กง.201 การเงินธุรกิจ
และเลือก 2 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
และเลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6

15
หน่วยกิต
3
3
3
3
3

15
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เลือก 1 วิชา จาก
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
และ
บป.311 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
บป.312 การออกแบบงานและระบบข้อมูล
บป.313 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
เลือก 1 วิชา จาก
กต.201
หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
และ
บป.314 การบริหารคุณภาพ
บป.315 การบริหารกิจการบริการ
บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคฤดูร้อน
บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัติการ
รวม

หน่วยกิต
3

3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3

3
3
3
6
18
หน่วยกิต
3
3
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
บป.412 การประมาณต้นทุนและการตัง้ ราคาเชิงกลยุทธ์
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
บป.414 การบริหารโครงการ
วิชาเอก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
3
3
6
3
15
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3.6.6) วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
กลุ่มบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
9
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
ธร.321 การดําเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วิชาแกนร่วมบังคับ)
ธร.332 การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IB 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ธร.421 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ธร.423 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
15
หน่วยกิต
3
3
3
3
12
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กลุ่มโลจิสติกส์ (Logistic)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
9
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคฤดูร้อน
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัติดา้ นโลจิสติกส์
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
3
3

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วิชาแกนร่วมบังคับ)
ลจ.443 การสร้างแบบจําลองโซ่อุปทาน
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม LO 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
12
หน่วยกิต
3
3
3
3
12
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กลุ่มการขนส่ง (International Transport)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (5 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (3 วิชา)
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
รวม

หน่วยกิต
12
6
18
หน่วยกิต
9
9
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.202 การภาษีอากร
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 3 วิชา
ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
9
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.311 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
ขร.371 การบริหารการเงินของพาณิชยนาวี
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี หรือ ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาแกนร่วมบังคับ 2 วิชา
ธร.312 ระเบียบวิธีวิจัย
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลังสินค้า
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
6
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์(วิชาแกนร่วมบังคับ)
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
น. 308 กฎหมายพาณิชยนาวี
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม IT 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
6
3
12
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3.6.6) วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1(7 วิชา)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาวิชาทั่วไป ส่วนที่ 1 (1 วิชา)
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
พบ.201 หลักการกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
บช.201 การบัญชีเบื้องต้น
รวม

หน่วยกิต
18
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
พบ.202 การภาษีอากร
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กง.201 การเงินธุรกิจ
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ.241 การฟัง – การพูด 1
พบ.203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
ธอ.314 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
6
15

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเลือก 2 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ธอ.412 การวิจัยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาโทหรือวิชาเเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
6
15
หน่วยกิต
3
6
6
15
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คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1 : รูปแบบที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒ
ั นา
ตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธกี ารคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ
ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะ
สามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษา
กําเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวน
ทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline)
มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
สังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลัก
เพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่
เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืน้ ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบนั ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์
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มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้สาํ หรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตา่ํ กว่า 16 หน่วยกิต
หรือเป็นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรียน)
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ
โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นอย่างง่าย
ท.161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความ
สําคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่
สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นาํ ไป
คิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทัง้ หมดหรือคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.070หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สงู ขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.171หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
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ส่วนที่ 1 : รูปแบบที่ 2
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดทําโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาํ คัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือ
บุคคลที่ได้รบั ความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึง่ เป็น
ทักษะสําคัญที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัว
เมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทัง้ สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน
ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาํ ไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยัง่ ยืน
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสําคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน
การใช้เหตุผลที่นาํ ไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐาน
และข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล
องค์กร และสังคม
ส่วนที่ 2
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ. 172 หรือ มธ. 105 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนื้อหา และวิธกี าร
นําเสนอข้อมูลของผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย
อ.241 การฟัง – การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening – Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ. 172 หรือ มธ. 105 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172
ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะในการฟังระดับต้น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง
เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด ให้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
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พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 2
- นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบได้วชิ า พบ.291
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงท้องที่และภาษีปูายความ
รับผิดชอบของบุคคลและองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี
วิชากลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 2
- นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบได้วชิ า พบ.291
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยลักษณะ
กฎหมายและการชําระบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเช่นหลักกฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์
เช่าซื้อกู้ยืมค้ําประกันจํานองจํานําตั๋วเงินฯลฯรวมทัง้ ศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสาร
หนี้
พบ. 203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 203 Business Quantitative Analysis
ความสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนําการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ตัวแบบข่ายงาน การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบการ
ควบคุมของคงคลัง และการจําลองสถานการณ์ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
พบ.204 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 204 Business Statistics
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ของประชากรทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (ทฤษฎีเบส์) ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้การแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยหลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทาง
ธุรกิจด้านการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปู
พื้นฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทําแผนธุรกิจ
หมายเหตุ
เป็นวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯทีป่ ระสงค์จะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็น
วิชาโทควรจะเรียนวิชา พบ.291 ก่อนวิชาอื่นเพื่อใช้เป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาต่างๆของคณะ
พาณิชย์ฯ
พบ.321 การฝึกงานเพื่อสังคม1
3 (ฝึกงาน 200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 3
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝนการ
ทํางานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกับโครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือชุมชน เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
สําหรับการดําเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยจะฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือชุมชนที่มีการตกลงความร่วมมือจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 200
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
พบ.322 การฝึกงานเพื่อสังคม2
3 (ฝึกงาน 200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า พบ.321
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ได้ศึกษามา เพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาของสังคม และฝึกฝน
การทํางานเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกับโครงการที่ต่อเนื่องจากวิชาการฝึกงานเพือ่ สังคม 1 ที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะฯ และองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือชุมชนเพื่อพัฒนา
แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชนอย่างยั่งยืน
สําหรับการดําเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลทีช่ ัดเจน โดยจะฝึกปฏิบตั ิงานกับองค์กร
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร หรือชุมชนที่มีการตกลงความร่วมมือจริง เป็นเวลาอย่างน้อย
200 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
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พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 4
หลักการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยจะ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ตัง้ แต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์
การกําหนดพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกําหนดกลยุทธ์ ทั้งในระดับองค์การ
ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ กระบวนการของการการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และกระบวนการติดตาม
ประเมินผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จําเป็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์
พบ.421 การกากับดูแลกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3 (3-0-6)
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4
บรรษัทภิบาลในฐานะปัจจัยหนึง่ ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับกิจการซึ่งประกอบด้วย
การบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า บรรษัทภิบาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
ทํางานร่วมกันของปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งกลไกการทํางานของบรรษัทภิบาลในรายละเอียด ซึ่งรวมถึงบทบาทของ
คณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การติดตามและการประเมินผล ซึ่งจะมีการ
อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศและในประเทศ ประเด็นบรรษัทภิบาลที่ทันสมัย เพื่อหา
ข้อสรุปเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ต่อไป
วิชาเอกการเงิน
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 หรือ บช.291
หลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้องรับผิดชอบ เปูาหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์
กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (งบจ่ายลงทุน) การจัด
ส่วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงต้นทุนของเงินทุนทีจ่ ัดหามาเพื่อลงทุนใน
กิจการ
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กง.211 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 211 Financial Markets
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงิน
นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การกํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3 (3-0-6)
FN 241 Risk Management and Insurance
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ
ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย
หลักการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุม
ธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ
กง.281 การบริหารการเงินบุคคล
3 (3-0-6)
FN 281 Personal Finance
การกําหนดเปูาหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้าน
ต่างๆ อย่างมีระบบด้วยการจัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง การส่งเสริมให้มีการออมและนําเงินออมไปลงทุนหา
ผลประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและวางแผนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนบันเทิง การใช้เวลาว่างให้เกิดผล ตลอดจนถึงการวางแผนการเงินสําหรับ
อนาคตในยามเกษียณอายุ
กง.282 การบริหารความมั่งคั่ง
3 (3-0-6)
FN 282 Wealth Management
การประเมินลูกค้า หลักการวางแผนภาษีส่วนบุคคลการลงทุนตามวงจรชีวิต การวัดอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของตราสารทางการเงินทฤษฎีจัดสรรเงินลงทุน หลักการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การกําหนด
นโยบายลงทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกองทุน การวางแผนเกษียณอายุการถ่าย
โอนความมั่งคั่ง มรดกการบริจาค หัวข้อร่วมสมัย
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กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการที่ผู้จดั การทางการเงินต้องเผชิญใน
สถานการณ์จริง การบริหารการเงินทั้งด้านสินทรัพย์ หนีส้ ิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเปูาหมายของกิจการการ
นําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ ิน และส่วนของเจ้าของการ ศึกษาในเชิงลึกของการนํา
โมเดลต่างๆ ทางการเงินมาใช้ในการกําหนดระดับและการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบจ่ายลงทุน
(สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) การกําหนดโครงสร้างทุนและ
ส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนจากหนี้ และส่วนของเจ้าของ และตรา
สารการเงินใหม่ๆ การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน การตัดสินใจเช่าสินทรัพย์แบบลิสซิง่ แนวคิดด้านปัญหาตัวแทน
ธรรมาภิบาลของกิจการ
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
(1) กง.201 และ
(2) ค.216 และ
(3) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน ออปชั่น และตราสารซื้อขายล่วงหน้า วิธีการ
วัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ ปัจจัยกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
กง.313 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311
ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงินเงื่อนไขเสมอ
ภาคระหว่างประเทศ กลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ
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กง.323 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 323 Credit Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.201
ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่อของธุรกิจ
การค้า สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ การกําหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะ
เป็น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้
ระบบประมวลข้อมูล โดยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อ
กง.331 หลักการบริหารสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
FN 331 Financial Institutions Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.211 และ กง.312
การบริหารและการจัดการด้านต่างๆ ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ การบริหารความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การ
บริหารกําไรและต้นทุน การวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคง กลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงินของสถาบัน
การเงิน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงิน
กง.341 การบริหารการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
FN 341 Non-Life Insurance Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ ากง.241
ลักษณะความเสี่ยงภัย ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยต่อการบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย
การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน
กง.342 การบริหารการประกันชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
FN 342 Life and Health Insurance Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.241
ธุรกิจการประกันชีวิตและสุขภาพการประกันชีวิตและสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆเงื่อนไขของกรมธรรม์
ปัจจัยในการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันการพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหมทดแทนการนําไปประยุกต์ใช้ ใน
การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับบุคคลและธุรกิจการทําหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลการบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน
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กง.344 การประกันภัยและสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
FN 344 Insurance Business and Legal Environment
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มผี ลต่อการดําเนิน
ธุรกรรมของบริษัทประกันภัย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าและการเงินของโลกที่มีต่องานทาง
ธุรกิจประกันภัย การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรูปแบบขององค์การ การกําหนดแผนงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กง.351 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
ตราสารหนี้และกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและที่เป็นสากล โครงสร้างของ
ตราสารหนี้ การกําหนดราคาพฤติกรรมความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ
ซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้
กง.391 การวิจัยและโครงการฝึกงาน

3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม. ในภาคฤดูร้อน)

FN 391 Research and Internship Project
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาเอกการเงินฐานะชัน้ ปีที่ 3 และมีพื้นความรู้ด้านการเงินในสายวิชาชีพที่
นักศึกษาจะไปฝึกงาน
การพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทํางานจริงเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางด้านการเงินที่มปี ระสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและปฏิบัติงานจริง
กับหน่วยงานทั้งเอกชนและรัฐในสายวิชาชีพการเงินที่นักศึกษาสนใจ และภาควิชาเห็นชอบ (ฝึกงานรวมจํานวนขั้น
ต่ํา 200 ชั่วโมง)
กง.399 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติการทางด้านการเงิน1 (ฝึกงานขั้นต่า 100 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
FN 399 Practical Capability Development in Finance
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการเงินฐานะชั้นปีที่ 3
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติการทางด้านการเงิน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชาการเงินได้
มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าฝึกงาน เพื่อพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติในภาคฤดูร้อนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการทํางาน และ
นํามาเปรียบเทียบกับหลักวิชาทีไ่ ด้ศึกษามา ซึง่ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์และ
ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทํางานในอนาคต
นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานจะต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนและฝึกงานในช่วงเดือนเมษายน –
พฤษภาคม (ฝึกงานรวมจํานวนขั้นต่ํา 100 ชั่วโมง) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัตติ ามระเบียบและเงื่อนไขว่าด้วยการ
ฝึกงานของคณะฯ และเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานจะมีการประเมินผลการฝึกงานซึ่งนักศึกษาจะได้ S (ผ่าน) หรือ U (ไม่
ผ่าน) พร้อมทั้งได้รับใบรับรองประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงานเมื่อผลการฝึกงานผ่านเกณฑ์
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กง.413 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
FN 413 Strategic Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และ กง.312
การวางแผนด้านการเงินโดยบูรณาการความรู้หลายด้าน เช่น บัญชีวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เพื่อมอง
ภาพรวมของแผน และสามารถวางแผนกลยุทธ์ (strategy) และกลวิธี (tactical) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
บริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท การควบคุมต้นทุนการผลิตโดยใช้หลัก Value Engineering กระบวนการ
ควบคุมและประเมินผลสําเร็จของแผนด้วยวิธีการสมัยใหม่ เช่น Balanced Scorecard ประเด็นด้านธรรมาภิบาล
โดยใช้ตัวอย่างของประเทศไทย แนวการศึกษาเป็นการบรรยาย พร้อมทํากรณีศึกษา
กง.415 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 415 Financial Risk Analysis and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสีย่ งทาง
การเงินที่องค์กรประสบ การวัดความเสี่ยงเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ แนะนําวิธี และ
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง
กง.421 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 421 Financial Statement and Reporting Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311
เครื่องมือต่าง ๆ สําหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการประเมินความสําเร็จของกลยุทธองค์กร
ซึ่งวัดโดยความสามารถในการทํากําไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อคาดการณ์ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเป็นพืน้ ฐานที่สาํ คัญสําหรับการประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์สินเชื่อ
กง.425 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
FN 425 Financial Viability Study
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาวิชาเอกภาควิชาการเงินฐานะชัน้ ปีที่ 4

3 (3-0-6)

เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางการเงิน
หลักและวิธีปฏิบตั ิในการจัดทําแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็น
โครงการใหม่ การขยายกิจการ การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ความล่าช้าของโครงการ และการสิ้นสุด
โครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคิดของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้จริง (Real Options) ในการประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ การฝึกปฏิบัตทิ ําโครงการจําลองที่มีลักษณะเหมือนจริงทุกประการ
เพื่อนําทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์
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กง.428 การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
FN 428 Investment Banking
บังคับก่อน : สอบได้วิชา กง.311
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุน
จากการควบกิจการ การครอบงํากิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การทํารายงาน การวิเคราะห์ธุรกิจ
และการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางการจัดการการเงินและภาคปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย
กง.451 การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
FN 451 Equity Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท การประเมินราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลดกระแสเงินสดการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรียบเทียบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
กง.452 การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 452 Financial Derivatives Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิทธิอนุพันธ์เช่น Options และ
Warrants และ Swaps ทฤษฎีการกําหนดราคาตราสารเหล่านีก้ ารออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็งกําไรหรือ
ปูองกันความเสี่ยง
กง.461 การบริหารการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง
FN 461 Advanced International Financial Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.313

3 (3-0-6)

ตลาดการเงินระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึน้ ในตลาดการเงิน แหล่งเงินทุนที่ธุรกิจ
สามารถระดมเงินได้ทงั้ จากตลาดหลักทรัพย์และตลาดหนี้สนิ ระหว่างประเทศ การบริหารการเงินของกิจการ
ข้ามชาติ อันได้แก่ การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเมือง การจัดทํางบจ่ายลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
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กง.471 แบบจาลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 471 Statistical Models for Financial Research
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาวิชาเอกการเงิน ฐานะปี 4 และสอบได้วิชา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212)
หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินโดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ การประยุกต์วิธี
เศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจําลองทางการเงิน โดยเน้นวิธีวิเคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา (Event Studies) โดยใช้
ตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเงินในประเทศไทยประกอบ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการทําวิจยั ทางการเงินต่อไป
ได้
กง.491 สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 491 Seminar in Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
หรือใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ชนี้ ําให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และมีความถูกต้องในเชิงวิชาการ
กง.494 วิศวกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
FN 494 Financial Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติรวมกับทฤษฎีทางการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินสําหรับแก้ปัญหาทางการเงินอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้ลงทุนและผู้ระดมเงินทุน การศึกษาเป็นการเฉพาะใน
เรื่องการระบุพฤติกรรมเชิงสุ่มของหลักทรัพย์ กลุ่มหลักทรัพย์และกลุ่มอนุพนั ธ์ การออกแบบหลักทรัพย์
การกําหนดราคาและการวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดการเงินโดยใช้สูตรการคํานวณและโดยวิธีตัวเลข
การออกแบบกลยุทธ์เพื่อการค้าหลักทรัพย์ การกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
กง.499 การศึกษาอิสระทางการเงิน
3 (0-0-9)
FN 499 Independent Study in Finance
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่นา่ สนใจ หรือหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้ (Testable Hypothesis)
ด้วยตนเอง เรียนรู้การคิด และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อตอบคําถามอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
การฝึกทักษะการเขียนรายงานวิจัย
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วิชาเอกการตลาด
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
(สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หรือนักศึกษาทีม่ ีความประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิชย์ฯ เท่านัน้ )
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็นหน้าที่หลักที่สาํ คัญอย่างหนึ่งทาง
ธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่สาํ คัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมสภาพแวดล้อมที่มผี ลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทาง
การตลาด และกระบวนการบริหารการตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการตลาด
กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
(สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ)
แนวคิด แนวปฏิบตั ิและระบบการตลาดสมัยใหม่ในการนําเสนอสินค้า/บริการ การกําหนดราคา
การจัดจําหน่าย และการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย บนพืน้ ฐาน
ความเข้าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้าตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK 311 Consumer Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
แนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้ง
แนวความคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ทางสังคม และทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดทฤษฎี
ทางเลือกใหม่ซึ่งมุ่งทําความเข้าใจลูกค้าจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรมโดยการนําแนวความคิดและทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เนื้อหาวิชาครอบคลุมแนวความคิดใน
การทําความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้าองค์กรด้วย
กต.312 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
MK 312 Marketing Planning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.311
ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารการตลาดโดยมุ่งพัฒนา ทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดทําแผนการตลาด เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่ ีผลต่อกิจกรรมทาง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันและปัจจัยอื่นๆ การกําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดําเนินงานทางการตลาดภายใต้หลัก
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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กต.313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด
3 (3-0-6)
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และสอบได้วชิ า กต.201
หลักการ และกระบวนการในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการสื่อสารเพื่อ
ความสําเร็จในวิชาชีพการตลาด โดยมุ่งเน้นการนําเสนอ โน้มน้าว และสร้างการยอมรับให้กับกลุ่มเปูาหมายใน
รูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของความเข้าใจในหลักการออกแบบกลยุทธ์การสือ่ สาร ข้อความ
ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแต่ละสถานการณ์
กต.314 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK 314 Qualitative Research in Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.311
บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มตี ่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย
การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะตามแนวทางของการวิจัย
เชิงคุณภาพทีน่ ิยมใช้ในการตลาด เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตการณ์ ฯลฯ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ผลการวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะที่เสริมกันกับการวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
กต.315 การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK 315 Quantitative Research in Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
1) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319) และ
2) กต.314
บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มตี ่อธุรกิจ การระบุปัญหาในการวิจัย
การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตามแนวทางของการวิจัย
เชิงปริมาณทีน่ ิยมใช้ในการตลาด เช่น การสํารวจ การทดลอง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการลง
มือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจเลือกใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณในลักษณะที่เสริมกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
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กต.316 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3 (3-0-6)
MK 316 Product and Brand Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.311
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าให้มีคุณค่า
การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ การบริหาร
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการ
บริหารงานด้านผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอื่นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าการสร้างตราสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อ
การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้าและการบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างมีจริยธรรม
กต.317 การบริหารราคา
3 (3-0-6)
MK 317 Pricing Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (กต.201 หรือ กต.202) และ กง.201
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายราคา กลยุทธ์การกําหนดราคา การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงราคา
ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด การกําหนดราคาให้สอดคล้องกับ
ส่วนประสมทางการตลาดอื่น การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มผี ลกระทบต่อการทํากําไรของกิจการ และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจ
กต.318 การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
3 (3-0-6)
MK 318 DistributionChannel Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
บทบาทและข้อจํากัดของระบบการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย และการบูรณาการช่องทางการจัด
จําหน่ายกับกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง และการออกแบบช่องทางการจัด
จําน่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารเครือข่ายการจัดจําหน่าย การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
สําหรับการตัดสินทางการตลาดในช่องทางหลายระดับเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของช่องทางการจัด
จําหน่าย รวมทัง้ เน้นบทบาทสมาชิกในช่องทาง ทัศนคติ และความขัดแย้งในช่องทาง การสร้างแรงจูงใจ และการ
ประสานความสัมพันธ์ ในการสร้างพันธมิตร การจัดการร้านค้า โดยเฉพาะการให้ความสนใจในการพัฒนา ควบคุม
และประเมินผลในช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งตลาดผูบ้ ริโภคและตลาดธุรกิจ
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กต.319 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK319 Integrated Marketing Communications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.311
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารทางการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด ที่
เกี่ยวกับการบริหารสาร และการบริหารจุดสัมผัสแบรนด์ เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด โดยมีพนื้ ฐานจากความ
เข้าใจผู้บริโภคและและแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะการวางตําแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ รวมถึงกลยุทธ์การใช้
สื่อ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ กลยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบและการประเมินผลสื่อ การ
กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ
กต.321 การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยกิจกรรม
3 (3-0-6)
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.311
แนวคิด หลักการ วิธีการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนและการ
กําหนดกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์ การกําหนดเปูาหมาย
การ
สร้างสรรค์เครื่องมือและเลือกสื่อที่ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น การทดสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน
กต.322 การบริหารการค้าปลีก
3 (3-0-6)
MK 322 Retail Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการบริหารการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและ การ
แข่งขัน เพื่อกําหนดกลยุทธ์การค้าปลีกที่มปี ระสิทธิภาพ การเลือกทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีก การจัดองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การทําความเข้าใจเรื่องห่วงโซ่อุปทานและระบบไอทีเพื่อการจัดการค้าปลีก การวางแผน
ด้านการสินค้า ระบบการจัดซื้อ การกําหนดตรายี่ห้อร้านค้าปลีก การกําหนดราคาขายปลีก ตลอดจนการจัด
โปรแกรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการบริหารร้านค้า การออกแบบร้านค้า การจัดวางผังร้านค้าเพื่อนําเสนอ
สินค้า การให้บริการ เทคนิคการขายปลีก รวมไปถึงการค้าปลีกระหว่างประเทศ และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
กต.323 การบริหารงานขาย
3 (3-0-6)
MK 323 Sales Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
การบริหารงานขายยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหา
โอกาส อุปสรรค์ จุดด้อย จุดเด่น และนําข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณมาใช้วางแผนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า การสร้างทีมงานขายและการบริหารงานขายที่มปี ระสิทธิภาพ
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กต.331 การตลาดธุรกิจ
3 (3-0-6)
MK 331 Business – to – Business Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการและแนวทางในการดําเนินธุรกิจการตลาดธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
การจัดซื้อสินค้า พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การพัฒนาและการ
บริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหน่ายในการตลาดธุรกิจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดแบบ
ผสมผสาน การขายและการบริหารการขาย การตั้งราคาสินค้าและการเจรจาเพื่อเพิ่มคุณค่า การประเมินผลความ
พยายามทางการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และวิสัยทัศน์ของการตลาดธุรกิจ
กต.332 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
MK 332 Services Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
ความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการต่อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก
ความ
แตกต่างระหว่าง “สินค้า” และ “บริการ” ซึ่งนําไปสูล่ ักษณะเฉพาะ และปัญหาด้านการตลาดที่แตกต่างของธุรกิจ
บริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ การวางแผนการตลาดในการให้การบริการ การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
สําหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ
กต.333 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MK 333 International Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
หลักการ แนวคิด และวิธีดาํ เนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบธุรกิจและ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาด
ระหว่างประเทศ การส่งออก การนําเข้า และการลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
กต.334 การตลาดการเกษตร
3 (3-0-6)
MK 334 Agricultural Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
อุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาดสินค้าการเกษตร บทบาทความสําคัญของตลาดเกษตรต่อระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบของตลาดกลาง ตลาดซื้อขายล่วงหน้า นโยบายของรัฐบาล การแข่งขัน เทคโนโลยีเพื่อ
สินค้าเกษตร รวมทั้งปัจจัยอื่นทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบธุรกิจการเกษตร การสร้างคุณค่าทาง
การตลาดและตราสินค้า การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองตลาดและการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
สําหรับสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตรในตลาดโลก
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กต.335 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
3 (3-0-6)
MK 335 Health-Care Marketing Strategy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
ความสําคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมบําบัดรักษาสุขภาพทีม่ ีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดตี ่อมวล
มนุษยชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นหลักการพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม
ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์อื่นที่จําเป็นสําหรับ
บริหารธุรกิจบําบัดรักษาสุขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชนที่ก่อประโยชน์อย่างแท้จริงในการทําให้ผู้บริโภคมี
ชีวิตยืนยาว ปลอดภัย แข็งแรง และเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ ภายใต้หลักจริยธรรมและความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กต.341 การตลาดหัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
MK 341 Special Topics in Marketing 1
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมัติ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่
สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่สาํ คัญในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.342 การตลาดหัวข้อพิเศษ 2
1.5 (1.5-0-3)
MK 342 Special Topics in Marketing 2
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมัติ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่
สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่สาํ คัญในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
กต.343 การตลาดหัวข้อพิเศษ 3
1.5 (1.5 -0-3)
MK 343 Special Topics in Marketing 3
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี3 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่
สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่สาํ คัญในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
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กต.411 การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
1) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319) และ
2) กต.311
ขอบเขต ลักษณะ ตลอดจนกระบวนการในการตัดสินใจที่สําคัญในการบริหารตลาด ภายใต้ภาวะการ
แข่งขัน และความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการนํา
แนวคิด และเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจาก แหล่งต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
เพื่อนําเสนอรายงานในรูปแบบที่ตอบโจทย์การตัดสินใจของผูบ้ ริหารการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
กต.412 กลยุทธ์การตลาด
3 (3-0-6)
MK 412 Marketing Strategy
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการตลาด และสอบได้วิชา กต.312
กลยุทธ์ที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจ การวิเคราะห์การพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดในธุรกิจจริง เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ การศึกษากระบวนการในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด การดําเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัตริ วมทั้งการ
ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กรณีศึกษาและเกมจําลองทางการตลาดเป็นเครื่องมือในการประมวลความรู้และ
เทคนิคเพื่อกําหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาชีพการตลาด
กต.421 การตลาดหัวข้อพิเศษ 4
3 (3-0-6)
MK 421 Special Topics in Marketing 4
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมัติ
แนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเป็นพัฒนาการทางการตลาดใหม่ๆที่ทันสมัย หรือกําลังเป็นที่
สนใจ หรือเป็นแนวโน้มที่สาํ คัญในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความคิด และการทํางานของนักศึกษา
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กต.422 การตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MK422 Entrepreneurial Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 หรือ กต.202
ทฤษฎี แนวความคิด และกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั
ธุรกิจที่เกิดใหม่และที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการดําเนินธุรกิจอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การอภิปรายวิวัฒนาการของการตลาดผู้ประกอบการซึ่งเชื่อมแนวความคิดแบบการตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน การอภิปรายและวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของการตลาดแบบผู้ประกอบการ
กระบวนการเชิงรุกในการระบุ ประเมิน และใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยยังรักษา
ฐานลูกค้าเก่าที่ทํากําไรให้กับบริษัท การศึกษาใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา
เรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดแบบผู้ประกอบการโดยใช้วิธกี ารใหม่ๆในการจัดการความเสี่ยง การจัดสรร
ทรัพยากร และการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ
กต.423 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
MK 423 Sustainability Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.312
การบริหารการตลาดบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เริ่มจากอภิปรายปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและการตลาดแบบดั้งเดิม
การนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นพืน้ ฐานและเปูาหมายสําคัญในการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจ
และการตลาดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แก่นของวิชานี้อยู่ที่การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้วยความ
รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบพร้อมไปกับสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ภายใต้ข้อจํากัดที่ต้องไม่ละเมิดต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและสังคม นอกจากนี้วชิ านี้ยังให้ความสําคัญอย่าง
เท่าเทียมกันต่อการพัฒนาวิธีการในการสร้างการบริโภคอย่างยัง่ ยืนซึ่งรวมถึงการตลาดเพื่อลดการบริโภค วิชานี้จบ
ด้วยการแนะนําแนวทางการนําหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรที่มิได้มีเปูาหมายมุ่งหวังผลกําไรและ
วิสาหกิจสังคม
กต.499 การศึกษาอิสระทางการตลาด
3 (0-0-9)
MK 499 Independent Study in Marketing
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการตลาด หรืออาจารย์ผู้สอนอนุมัติ
การวิจัยปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการตลาดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภายใต้ การควบคุมดูแล
และให้คําแนะนําของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชา
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วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
IS 201 Management Information Systems
บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ต่อ
องค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศที่
แบ่งตามการบริหารและการตัดสินใจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรม ความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ
รส.216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS 216 End-User Application Development
เครื่องมือหรือเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ชาํ นาญการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์อย่าง
ง่าย หรือเพิ่มขยายแอปพลิเคชัน่ ที่มีอยู่ได้ ภาษาที่ใช้สาํ หรับการสร้างหน้าเว็บ ระบบจัดการเนือ้ หา ซอฟต์แวร์
กระดาษทําการ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล หรือเครื่องมือ และเทคนิคอื่นๆ โดยแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาจะเน้นไปที่
แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจเป็นหลัก
รส.311 แนวคิดการสร้างโปรแกรม
3 (3-0-6)
IS 311 Programming Concepts
ขั้นตอนในการเขียนข้อความสั่ง เครื่องมือการออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาแนวทางแก้ปญ
ั หา เช่น ผัง
งาน และแผนภาพกิจกรรม เป็นต้น แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูล และโครงสร้างการควบคุม
ขั้นตอนวิธีพื้นฐาน และไวยากรณ์ของภาษา การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IS 314 Database Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลระบบการจัดการฐานข้อมูลโมเดลและสถาปัตยกรรมของ
ฐานข้อมูลภาษาสําหรับนิยามและจัดดําเนินการฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลการสํารองข้อมูลและการกู้
ข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกันความบูรณภาพการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและจริยธรรมการใช้
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลแบบกระจายและการใช้SQL ในการสร้างการเรียกใช้และปรับปรุงฐานข้อมูล
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รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 315 Information System Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201 และ รส.314
ภาพรวมและสภาพแวดล้อมของการทํางานเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้กับ
องค์กรธุรกิจ องค์ความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ เช่น
วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการทํางานทาง
ธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งขัน้ ตอน กิจกรรมที่ต้องทําในกระบวนการพัฒนาระบบและผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละขั้นตอน
แนวคิดระเบียบวิธี และเทคนิคหลักๆ สําหรับการพัฒนาระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ ตลอดจน
เครื่องมือต่างๆ สําหรับการพัฒนาระบบ เช่น Computer Aided Software Engineering (CASE) เป็นต้น
โดยเน้นทัง้ ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถใช้แนวคิด ระเบียบวิธี เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ
เหล่านั้นในการวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทําแผนงานโครงการและข้อกําหนดความต้องการระบบได้
รส.316 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
IS 316 User Interface Design
แนวคิดและโมเดลต่างๆที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในการโต้ตอบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ (User interface) ที่เสริมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ และศึกษารูปแบบการโต้ตอบ (Interactive Styles) ประเภทต่างๆ ที่ออกแบบระบบงาน
สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยในแต่ละรูปแบบของการโต้ตอบจะศึกษาถึงเทคนิคแนวทางประเด็นและข้อ
ควรพิจารณาต่างๆ ในการออกแบบเพื่อให้ได้ตัวประสานกับผู้ใช้ที่ดี นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝกึ สร้าง
ต้นแบบ (Prototype) ตัวประสานกับผู้ใช้ของระบบงานจริง รวมทั้งได้ฝึกทดสอบและประเมินตัวประสานกับผู้ใช้
โดยใช้มาตรวัดต่างๆ
รส.321 เครื่องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ก)
3 (3-0-6)
IS 321 Application Development Tools (A)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.311
แนวคิดและทักษะที่จาํ เป็นในการเขียนแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ไม่ผูกขาดความเป็นเจ้าของ (Non-proprietary development tools) ร่วมกับเรียนรู้ด้วยตัวอย่างโปรแกรม
โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ เพื่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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รส.322 เครื่องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ข)
3 (3-0-6)
IS 322 Application Development Tools (B)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.311
คุณสมบัติและความสามารถของเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบนั สําหรับการสร้างระบบงาน โดยจะมุง่ เน้นการฝึกปฏิบัตนิ ําความสามารถต่างๆของเครื่องมือ เช่น การสร้าง
โปรแกรม ด้วยภาพ (Visual Programming) การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การหาข้อผิดพลาดของ
การสร้างรหัสคําสัง่ พื้นฐานโดยอัตโนมัติ และการจัดการ Components เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสร้าง
โปรแกรมเป็นต้นมาใช้ในการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รส.323 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-6)
IS 323 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส. 311
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงวัตถุวชิ านี้ครอบคลุมแนวคิดหลักในการสร้าง
โปรแกรมเชิงวัตถุ ได้แก่ การห่อหุ้ม การรับทอดและภาวะหพุสณ
ั ฐาน และหลักการออกแบบเชิงวัตถุโดยนําสัญ
กรณ์ยูเอ็มแอลมาใช้ประกอบการออกแบบโปรแกรม
รส.351 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
3 (3-0-6)
IS 351 Applications of ERP in Organizations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) รวมถึงการเชื่อมโยงระบบให้เข้ากับ
กลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับการติดตั้ง ERP วิธีการติดตั้งระบบเบื้องต้น ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ ERP รวมทั้งหน้าที่งานหลักของระบบที่สามารถปรับใช้กบั งานของหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการศึกษา
กระบวนการทํางานหลักของธุรกิจ
รส.352 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IS 352 Electronic Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ความสําคัญและคุณค่าของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัย ระบบการชําระเงิน ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพื่อทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกรณีศึกษาด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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รส.353 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 353 Computer Network Technology for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ใช้กับงานทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษารวมถึง
เทคโนโลยีและการใช้งานเครือข่ายประเภทต่างๆ ทั้งเครือข่ายใช้สายและเครือข่ายไร้สาย ตัวแบบเครือข่าย โพรโท
คอลที่นิยมใช้ในการสื่อสาร การใช้งานทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านเครือข่ายกับระบบงานประยุกต์ต่างๆ เช่น
อีเมลและเว็บ เป็นต้น ความเชื่อถือได้และสมรรถนะของเครือข่าย คุณภาพของบริการจากเครือข่าย ความมั่นคง
ของเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานทางธุรกิจ การจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จริยธรรม และสายอาชีพงานทางเครือข่าย
รส.356 การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
IS 356 Enterprise Information Systems Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Information Systems) โดยเริ่มตั้งแต่ประเภทและ
รูปแบบต่างๆ ของระบบสารสนเทศวิสาหกิจ การนําระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร การวางแผนระบบสารสนเทศ การประเมินมูลค่าของระบบสารสนเทศ (Information System
Economics) การควบคุมระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพและทํางานได้สอดคล้องกับเปูาหมายของการนํามาใช้
รวมทั้งการบริหารทรัพย์สนิ ทางด้านระบบสารสนเทศ
รส.357 การพาณิชย์เคลื่อนที่
3 (3-0-6)
IS 357 Mobile Commerce
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.352
ทําความรู้จักการพาณิชย์ซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจ เนือ้ หา
ครอบคลุมการประยุกต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สาย ผู้มบี ทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์เคลื่อนที่ และวงจรชีวติ ของการพาณิชย์เคลื่อนที่ ความต้องการเทคโนโลยีและกรอบงานหลายชัน้ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เช่น บริการทางการเงิน ธุรกิจบันเทิง การจัดการบริการเชิงปูองกัน การบริการ
เชิงตําแหน่งแหล่งที่ การจัดการบริการการพาณิชย์เคลื่อนที่ และรูปแบบทางธุรกิจต่าง ๆ ประเด็นใหม่ เกี่ยวกับ
การพาณิชย์เคลื่อนที่
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รส.358 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารงานในองค์กร
3 (3-0-6)
IS 358 Emerging Technologies for Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์กับแนวคิดทางการบริหารเพื่อพัฒนาระบบงาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจ เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการขององค์กร การแสวงหาโอกาสใหม่ๆขององค์กร ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ทางด้านเทคนิค และประเด็นทางด้านจริยธรรม โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ นักศึกษาจะได้ไป
ศึกษาดูงาน และได้ฝึกทักษะการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
รส.411 การพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
IS 411 Internet Application Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.311 และ รส.315
วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานบนเว็บและโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีโพรโทคอล มาตรฐาน เครื่องมือ และภาษาโปรแกรมต่างๆ ทั้งในฝั่งไคลเอ็นต์ และ เซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้
สําหรับพัฒนาระบบงานบนเว็บ การเก็บสถานะโดยใช้กลไก เช่น คุกกี้ และ เซสชั่น เป็นต้น การใช้สื่อประสมกับ
เว็บ การสร้างเว็บแบบโต้ตอบ การเชื่อมเว็บกับฐานข้อมูลและระบบประยุกต์อื่น รวมทั้งจุดอ่อนของระบบงานบน
เว็บ ที่เสี่ยงต่อการเป็นเปูาโจมตีให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะในส่วนของการเขียนโปรแกรมของระบบงานบนเว็บ
และแนวทางเบื้องต้นในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบงานบนเว็บ
รส.415 การออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 415 Information System Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.311 และ รส.315
ภาพรวมของขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อออกแบบ สร้าง และนําระบบสารสนเทศไป
ใช้ให้เกิดผล ในแต่ละระเบียบวิธีหลักๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ
แนวคิด และเทคนิคต่างๆ สําหรับการออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ ตัวประสานกับระบบสารสนเทศอื่น
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ ระบบเครือข่ายที่รองรับการทํางานของระบบ โปรแกรม ความมั่นคง
ปลอดภัยและความถูกต้องในการทํางานของระบบ รวมทั้งการทดสอบการทํางานของระบบ ตลอดจนการ
จัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และการจัดทําเอกสารประกอบระบบ การฝึกปฏิบัติให้สามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคเหล่านี้ ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CASE และ IDE เป็นต้น เพือ่ สร้างตัวแบบ
ระบบที่ออกแบบ รวมทัง้ จัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และสร้างองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของ
ระบบให้เป็นไปตามข้อกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคฯทีไ่ ด้จัดทํา
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รส.416 การประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่สาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 416 Wireless and Mobile Network Applications in Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.353
แนวคิดพื้นฐานสําหรับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่ ทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทาง
ธุรกิจในทุกวันนี้ หัวข้อที่ศึกษารวมถึง ความรู้พื้นฐานของเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์พื้นฐานสําหรับเครือข่ายเหล่านี้ การสื่อสัญญาณ แบบไร้สาย การควบคุมการเข้าถึงสือ่ (MAC) การ
กําหนดเส้นทางเดิน (routing) โพรโทคอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่
(mobile network) ประเภทและลักษณะงานประยุกต์ที่เกิดจากเทคโนโลยีเครือข่ายเหล่านี้ ความมั่นคงของ
เครือข่าย การวางแผนและการดําเนินงานของเครือข่ายเหล่านี้ เช่น WLAN WPAN และ ระบบ geo-location
รวมถึงการใช้งานเครือข่ายเหล่านี้ โดยคํานึงถึงจริยธรรม ตลอดจนศึกษาถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และงาน
ประยุกต์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น เทคโนโลยี spread-spectrum radio
อินฟราเรด cellular และดาวเทียม
รส.417 ระบบสารสนเทศเชิงปัญญา
3 (3-0-6)
IS 417 Intelligent Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ประเภทและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกรรมต่างๆ ศึกษาแนวคิด กระบวนการ
วิธีการ เทคนิคของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) และ นิวรอนเนทเวอร์ค (Neural network) รวมทั้ง
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญจากเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System Shell)
รส.418 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 418 Decision Support and Business Intelligence System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และตัวแบบสําหรับการตัดสินใจในทุกระดับองค์กร ศึกษา
คุณลักษณะและการทํางานของระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับบริหาร
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการตัดสินใจ รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
รส.419 การจัดการข้อมูลบนเว็บ
3 (3-0-6)
IS 419 Web Data Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส. 314
แนวคิดในการสร้างตัวแบบข้อมูลและการค้นคืน การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การบูรณาการเว็บกับ
โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีและการจัดการการบริการข้อมูลทางเว็บ การสร้างตัวแบบและการสอบถามข้อมูล
แบบ เอ็กซ์เอมแอล การทําดัชนีและเทคนิคในการจัดการข้อมูลเว็บ เทคโนโลยีการค้นหา ตัวแบบการค้นคืนชนิด
ต่าง ๆ และตัวอย่างการใช้งาน
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รส.451 ความมั่นคงและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 451 Information System Security and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ การปฏิบัติงาน ระบบ
เครือข่าย ฐานข้อมูล และโปรแกรม เป็นต้น การควบคุมที่องค์กรซึ่งติดตั้งระบบสารสนเทศนัน้ ควรจัดทํารวมทั้ง
มาตรฐาน กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
รส.456 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
IS 456 Software Quality Assurance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.311 และ รส.415
การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ภาพรวมของการทดสอบโปรแกรม
การออกแบบกรณีทดสอบ การทดสอบโมดูล การทดสอบคําสัง่ ระดับสูง การตรวจจับ การทดสอบอินเตอร์เน็ต
แอปพลิเคชั่น ภาพรวมของการจัดการคุณภาพ การตรวจสอบการพัฒนาการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การ
ประกันคุณภาพซอฟต์แวร์สาํ หรับโครงการขนาดเล็ก การประเมินต้นทุนเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานและมาตรวัด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
รส.457 การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (3-0-6)
IS 457 Advanced Database Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.314
บทบาทของการออกแบบฐานข้อมูล แนวทางและขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลขั้นสูง การดีนอร์มอลไลซ์ สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล อาทิเช่น Oracle เพื่อการบริหาร
ฐานข้อมูลในด้านระบบความปลอดภัย การกู้และสํารองข้อมูล การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ (Tuning) รวมถึง
ประเด็นการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นทีส่ นใจ
รส.458 การบริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 458 Project Management for Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
ภาพรวมของการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การประเมินโครงการ การกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดจนการตั้งงบประมาณ
การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามความก้าวหน้า และการควบคุมโครงการการจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลง การต่อต้าน ความขัดแย้ง และการพัฒนาโครงการ และการประเมินผล ฯลฯ
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รส.459 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 459 Information Systems Audit
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.451
วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ากิจการที่ติดตั้งระบบสารสนเทศมีระบบ
ควบคุมอย่างเหมาะสม ในการศึกษาจะเน้นการใช้เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ และรายงานการตรวจสอบซึ่งแตกต่างไปจากการตรวจสอบอื่นๆ ใน
การศึกษาจะเน้นให้นักศึกษาทราบวิธีการตรวจสอบต่างๆ
รส.467 การจัดการธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
IS 467 Online Business Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.352
แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ทําให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสําเร็จ การจัดทําแผน
ธุรกิจออนไลน์ การบริหารจัดการในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งการตลาด การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของการดําเนินธุรกิจออนไลน์ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบตั ิเทคนิคต่างๆ และรู้จัก
วิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การให้คําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจออนไลน์
รส.491 โครงการพิเศษด้านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 491 Senior Project in Information Systems
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4
นักศึกษา 1-3 คนประมวลองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้ศึกษามาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทัง้ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ได้จากการศึกษาวิชาแกน รวมทั้งความรู้เฉพาะด้านที่ศึกษาในวิชาเอกเลือก
ต่างๆ เพื่อจัดทําโครงงานสร้างระบบสารสนเทศประเภทใดประเภทหนึ่งที่นาํ ไปใช้กับการทํางานจริงได้ โดย
ลักษณะของโครงงานอาจเป็น การสร้างระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือการคัดเลือกและนําซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปปรับใช้ให้เกิดผลกับงานจริงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

รส.492 การศึกษาภาคสนามด้านระบบสารสนเทศ

3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
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IS 492

Field Study in Information Systems
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4
ฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ เช่น ด้านการจัดการฐานข้อมูล ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศสําเร็จรูป
เพื่อปรับใช้ให้เกิดผลกับงานจริงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และด้านการควบคุมและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในทฤษฏีและหลักการทางด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการมากยิ่งขึ้น จนสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเหล่านัน้ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถฝึกทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานจริงเมื่อจบการศึกษา เช่น ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของหน่วยงาน ทักษะในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยจะมีการ
จัดทํารายงานและประเมินผลการฝึกงานส่งเป็นระยะๆ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบวิชาร่วมกับ
ตัวแทนของหน่วยงานทีน่ ักศึกษาเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน
วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
แนวคิดทางการบริหาร วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผูบ้ ริหารองค์กร การวางแผน
การจัดองค์การ การเป็นผู้นาํ และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร
ทม.211 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 211 Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้
ประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทํางาน
ทม.311 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HR 311 Organizational Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดพฤติกรรมองค์การระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ วัฒนธรรมองค์การ อํานาจ
การเมือง และการหาข้อยุติความขัดแย้ง ความเป็นผูน้ ํา การติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
องค์การ

ทม.312 ระบบการบริหารผลงาน

3 (3-0-6)
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HR 312 Performance Management System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน/ผลงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงาน/ผลงานปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน/
ผลงาน
ทม.313 การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 313 Human Resource Planning and Selection
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ กระบวนการการปฏิบัติในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ทม.314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR314 Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การออกแบบ
โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ทม.315 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
HR 315 Managing Compensation and Rewards
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดบทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน
การสํารวจค่าตอบแทน การจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การกําหนดค่าจ้างจูงใจ การบริหารสวัสดิการ กฎหมาย
เกี่ยวกับค่าตอบแทน
ทม.316 การพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
HR 316 Employee Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการพนักงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การร่วมเจรจาต่อรอง
การระงับข้อขัดแย้งในองค์การ การไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน
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ทม.321 การเป็นผู้นา
3 (3-0-6)
HR321 Leadership
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.311
แนวคิดการเป็นผูน้ ํา การสร้างอิทธิพลของผู้นาํ คุณลักษณะของผู้นํา พฤติกรรมของผู้นาํ ผู้นาํ ตาม
สถานการณ์ และจริยธรรมของผู้นํา
ทม.322 การสื่อสารทางการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 322 Managerial Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการสื่อสารทางการบริหารกระบวนการการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
กลุ่ม และองค์การ
ทม.323 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
HR 323 Conflict Management and Negotiation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.311
แนวคิดการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ทม.324 การพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
HR 324 Organization Development and Change Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์การ กระบวนการในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการลดความต้านทานการเปลี่ยนแปลง
ทม.325 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 325 Human Resource Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211 และ รส.201
แนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ทม.326 การวัดประสิทธิผลงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211
แนวคิดการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการวัดและประเมินผลงานทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ เครื่องมือสมัยใหม่สําหรับการวัดและประเมินผลงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
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ทม.327 การฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
และองค์การ
HR 327 Internship in Human Resource and Organization Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
พัฒนาความความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การประยุกต์หลักการการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การผ่านประสบการณ์การทํางานจริง

ทม.411 การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 411 Research Methods in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
1) ทม.211 และ
2) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
แนวคิดการทํางานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงานวิจัย เครื่องมือการทําวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย กระบวนการเขียนงานวิจัยตามหลักวิชาการ
ทม.412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
HR 412 Seminar in Strategic Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกหรือวิชาโทสาขาวิชาการบริหารองค์การ การ
ประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์กับผลงานขององค์กร กรณีศึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการฝึกอบรม
และพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนการพนักงานสัมพั นธ์
ทม.421 การให้คาปรึกษาด้านองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HR 421 Consulting in Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ฐานะปี 3 หรือผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
แนวคิดการให้คําปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กระบวนการการให้คําปรึกษา
ทักษะในการวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
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ทม.499 การศึกษาอิสระทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3 (0-0-9)
HR 499 Independent Study in Human Resource and Organization Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.211 และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
หัวข้อที่น่าสนใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การการออกแบบการศึกษาหัวข้อนั้นๆ การ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวิชาการ
กผ.211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนา
ธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบเกณฑ์สําหรับการ
วางแผน การจัดทําแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ
กผ.312 การสร้างต้นแบบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 312 Business Modeling
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
การออกแบบต้นแบบทางธุรกิจการระบุโอกาสและพัฒนาธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ
การดําเนินงานทางธุรกิจ และการประเมินต้นแบบทางธุรกิจ
กผ.313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผูป้ ระกอบการเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะ
ต่างๆ ของการเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยี กลไกการพัฒนานวัตกรรม ความรู้ทาง
ธุรกิจ การจดสิทธิบัตรการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
กผ.314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
ER 314 New Product Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.313
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวิเคราะห์ตลาดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กผ.321 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
ER 321 Entrepreneurial Skills
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.211
แนวคิดการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผูน้ ํา การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจเชิง
บริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรทางธุรกิจ
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กผ.322 การเป็นผู้ประกอบการในองค์กร
3 (3-0-6)
ER 322 Intrapreneurship
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.211
แนวทางการสร้างและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในองค์การที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ การบริหาร
ทรัพยากรเชิงองค์การการเมืองภายในองค์กร ระบบการบริหารที่ซับซ้อน เทคนิคการนําเสนอแบบ “รวบรัดอย่าง
มืออาชีพ”
กผ.323 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
ER 323 Social Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.211
แนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมเปูาหมายการทําธุรกิจเพื่อสังคม แรงจูงใจของผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม โอกาสและอุปสรรคในการเป็นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม
กผ.324 การบริหารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
ER 324 Family Business Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัว รูปแบบการก่อตั้ง พัฒนา/ขยายกิจการ การสืบทอดธุรกิจ การปรับ
โครงสร้างธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรษัทภิบาล ความเป็นมือ
อาชีพในการบริหาร รวมทั้งกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเอาชนะข้อจํากัดด้านทรัพยากรบริหาร แนวคิด
และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจครอบครัว
กผ.325 การบริหารธุรกิจที่กาลังเติบโต
3 (3-0-6)
ER325 Managing the Growing Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจที่กําลังเติบโต หน้าที่การบริหารบริษัททีก่ ําลังเจริญเติบโตกลยุทธ์การขยาย
ธุรกิจ การตัดสินใจเชิงการเป็นผูป้ ระกอบการ การเป็นผูน้ ําองค์กรที่กําลังเจริญเติบโต
กผ.326 การบริหารธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
ER 326 Managing the Service Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจบริการพฤติกรรมการบริโภคสําหรับธุรกิจบริการ กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารประสิทธิภาพและคุณภาพในงานบริการ กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจบริการ
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กผ.327 การบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 327 Technology Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการบริหารเทคโนโลยีและการผลิต ทักษะสําหรับการ
บริหารเทคโนโลยีทั้งในโรงงานหรือสายการผลิต และในธุรกิจบริการ การบริหารคุณภาพ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ระบบซัพพลายเออร์ การคิดค้นและวิจยั /พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการผลิต โดยเฉพาะเรื่อง
สถาปัตยกรรมธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์
กผ.328 การบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ER 328 Managing the High Technology Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
แนวคิดการบริหารธุรกิจเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยี
การประเมินโอกาสด้านเทคโนโลยี การตัดสินใจ การสร้างทีมงานกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด กลยุทธ์การผลิตกลยุทธ์
การเงิน
กผ.329 การฝึกงานด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
ER 329 Internship in Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการและมีพื้นความรู้ในสายวิชาชีพทีน่ ักศึกษาจะ
ไปฝึกงานโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
พัฒนาความความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การประยุกต์หลักการการ
เป็นผู้ประกอบการผ่านประสบการณ์การทํางานจริง
กผ.411 การบริหารองค์กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ER 411 Managing Innovative Organizations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.313
แนวคิดการบริหารองค์กรนวัตกรรม บทบาทของผูป้ ระกอบการและผู้บริหารในองค์กรนวัตกรรม การ
สร้างองค์การแบบยืดหยุ่น การออกแบบองค์การที่เน้นการทํางานแบบโครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะ
ผู้นําการบริหารงานเป็นทีม ความหลากหลายของทีม
กผ.412 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 4 วิชาเอกสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และ
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่การประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่กลยุทธ์การเริ่มธุรกิจใหม่ ความเสี่ยงของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์การการออกแบบการ
ทําธุรกิจ และมาตรการการควบคุมทางธุรกิจ
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กผ.421 การบริหารธุรกิจในเอเชีย
3 (3-0-6)
ER 421 Managing Business in Asia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ทม.201
วิวัฒนาการการบริหารธุรกิจในเอเชีย การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่ตาม แนวคิดบรรษัทภิบาลใน
เอเชียการพัฒนาของผูป้ ระกอบการในเอเชียโครงสร้างในการดําเนินธุรกิจในเอเชีย
กผ.499 การศึกษาอิสระทางการเป็นผูป้ ระกอบการ
3 (0-0-9)
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กผ.211 และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
หัวข้อที่น่าสนใจทางการเป็นผูป้ ระกอบการการออกแบบการศึกษาหัวข้อนั้นๆ การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ การเขียนงานเชิงวิชาการ
วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบตั ิการ
3 (3-0-6)
OM201 Principles of Operations Management
บทบาทและหน้าที่ของการผลิตต่อสังคม แนวคิดและวิธีการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์การผลิตและ
บริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลทีต่ ั้ง การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทํางานและระบบงาน การบริหาร
คุณภาพ การวางแผนวัตถุดบิ การจัดกําหนดการผลิต และการบริหารโครงการ
บป.311 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
OM 311 Data Analysis for Decision Making
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า พบ.203
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษาจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ นักศึกษาจะมีโอกาสในการใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหาผ่านกรณีศึกษาทางธุรกิจ
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บป.312 การออกแบบงานและระบบข้อมูล
3 (3-0-6)
OM 312 Information and Work System Design
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า บป.201 และ รส.201
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเรียกใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องบนฐาน
เดียวกันผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการส่งผ่านงานและข้อมูล ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์จัดระบบงานโดย
อิงความถนัดของผู้ทํางานเปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงาน ความหมายของระบบ และองค์ประกอบของ
ระบบ ความต้องการและการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานคู่ขนานกับระบบข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดคุณ
ค่าสูงสุดแก่ลูกค้า พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านศักยภาพการใช้งานเพื่อ
ประมวลผลและการสื่อสาร การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบ และการจัดฐานข้อมูล การส่งผ่านและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตลอดจนการจัดทําคุณลักษณะความต้องการของระบบ หลักการของระบบข้อมูลที่ใช้ในการวางบริหาร
ทรัพยากรทั้งองค์กร (ERP)
บป.313 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
3 (3-0-6)
OM 313 Process Analysis and Improvement
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า บป.201
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง แนวคิด และเทคนิควิธีที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ระบบงาน ความสูญเปล่าสูญเสีย การแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการในระบบงาน การใช้ตวั บ่งชี้เพื่อวัดคุณค่า
งาน และเทคนิคในการวิเคราะห์กระบวนการ การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการจัดทําโครงการปรับปรุงงานในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
บป.314 การบริหารคุณภาพ
3 (3-0-6)
OM 314 Quality Management
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า
1) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319) และ
2) บป.313
พัฒนาการของระบบการบริหารคุณภาพ แนวคิดการควบคุมกระบวนการด้วยวิธีการทางสถิติ การ
จัดการคุณภาพเชิงบูรณาการ เช่น การจัดการคุณภาพทั่วทัง้ องค์กร ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ISO9000Six Sigma และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการ
คุณภาพสําหรับกระบวนการธุรกิจที่สําคัญการศึกษาจะใช้การบรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการจัดทําโครงการพัฒนาองค์กรด้านกิจกรรมนักศึกษา
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บป.315 การบริหารกิจการบริการ
3 (3-0-6)
OM 315 Service Operations Management
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า บป.201
การวางแผนและการควบคุมกิจการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ลักษณะเฉพาะของ
“บริการ” โดยละเอียด การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาํ หรับกิจการบริการ การออกแบบกระบวนการให้บริการ การ
บริหารดําเนินการกิจการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การขยายกิจการบริการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมของผู้ให้บริการ การศึกษาเน้นการประยุกต์ใช้กับกิจการบริการประเภทต่างๆ เช่น กิจการร้านอาหาร โรง
ภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจสื่อสาร การขนส่ง
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 316 Business Forecasting
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218
และ ส.319)
การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและปัจจุบนั ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการพยากรณ์อนาคต การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ ความสําคัญของการพยากรณ์ต่อกิจกรรม
ทางธุรกิจต่างๆ กระบวนการพยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ การเลือกตัวแบบพยากรณ์ และการวัด
ความเหมาะสมของตัวแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับช่วยพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ เช่น Naïve Methods,
Moving Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression Methods, Time Series
Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models การรวมผลลัพธ์การพยากรณ์เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดสําหรับการนําไปใช้จริง
บป.321 การบริหารสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
OM 321 Inventory Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า พบ.203 และ บป.201
การใช้เทคนิควิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสม วิธีการที่ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังแบบเดิม
จนถึงเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปนุ แนวคิดเรื่อง Theory of constraints และการ
บริหารโซ่อุปทาน การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ กรณีศกึ ษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงาน
ในสถานการณ์จริง
บป.324 กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
OM 324 Manufacturing Process and Technology Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บป.201
กระบวนการผลิตสินค้า และบริการ ของอุตสาหกรรมสําคัญในประเทศไทย แนวคิดในการบริหาร
เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในองค์กรต่าง ๆ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ ศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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บป.411 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM 411 Operations Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
การบริหารการปฏิบัติการ และการให้บริการในเชิงลึกทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุม การ
วิเคราะห์การดําเนินงานในขอบข่ายของห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการและปริมาณการผลิต การ
วางแผนสั่งซื้อ การวางแผนสั่งผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิต ตลอดจนการวางแผนการ
ผลิตให้สัมพันธ์กบั ระบบการผลิต การผลิตสินค้าและบริการแบบลีน และการบริหารโซ่อปุ ทาน จริยธรรมในการ
บริหารการปฏิบัติการ
บป.412 การประมาณต้นทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (1) บป.201 และ (2) บช.202 หรือ (บช.313 และบช.314)
การใช้ข้อมูลต้นทุนสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม และการเลือกกลยุทธ์ทั้ง
ด้านการผลิต การตลาด การแข่งขัน การกําหนดราคาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บทบาทและ
ความจําเป็นการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการจัดการ ความรู้
พื้นฐานที่จาํ เป็นของการประมาณต้นทุน การจัดองค์กรและเจ้าหน้าที่ประมาณ เครื่องมือสําคัญของการประมาณ
ต้นทุน กระบวนการการประมาณต้นทุน การคิดต้นทุนสินค้าและต้นทุนบริการ การคิดต้นทุนเต็มและต้นทุนผัน
แปร: เครื่องมือวางแผนและการควบคุมธุรกิจ การปันส่วนต้นทุนและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม บทบาทต้นทุนกับ
การพัฒนาแผนธุรกิจ บทบาทต้นทุนกับการตั้งราคา และกลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้าและบริการจากข้อมูล
ต้นทุน
บป.414 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
OM 414 Project Management
วิชาบังคับก่อน:นักศึกษาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 4 หรือ อาจารย์ผู้สอนอนุมตั ิ
เหตุผลและความจําเป็นในการบริหารโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและควบคุม
โครงการในเชิงเทคนิค เวลาและค่าใช้จา่ ย โดยพิจารณาทั้งในระดับการใช้ทรัพยากร กิจกรรม สัมฤทธิ์ผล และ
ผลกระทบ การบริหารองค์กรโครงการและความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ การคัดเลือกบุคคล การกํากับและ
ประสานงาน ตลอดจนประเด็นพิเศษต่างๆ

Page | 130

มคอ.2

บป.419 การฝึกงานด้านบริหารการปฏิบัติการ
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
OM 419 Internship in Operations Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บป.313
การฝึกทักษะเพื่อปรับใช้ความรู้เชิงวิชาการ และปรับตัวเข้ากับสภาพการทํางานในวิชาชีพที่สนใจ
สมัครงานในตําแหน่งนักศึกษาฝึกงาน และปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อย 200 ชั่วโมง
ระหว่างการฝึกงานนี้ นักศึกษาจะได้รับคําแนะนําจากคณาจารย์ในสาขาเป็นรายบุคคล เพื่อจัดทํารายงานซึง่
เทียบเท่าสาระนิพนธ์ในปีสุดท้าย และนําเสนอต่อคณะกรรมการสอบหลังการฝึกงานเสร็จสิน้ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาอื่นๆ ได้ในภาคการศึกษาเดียวกัน
บป.421 การจาลองทางธุรกิจ
OM 421 Business Simulation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
1) พบ.203 และ

3 (3-0-6)

2) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319)
การแก้ปัญหาทางธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องด้วยการจําลองสถานการณ์
หลักการจําลองสถานการณ์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์
วิธมี อนติคาโล การเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการจําลองและการนําไปใช้งาน
บป.424 การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์กร
3 (3-0-6)
OM 424 Organizational Performance Measurement
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า บป.201
การจัดทําระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมาเมื่อเทียบกับ
แผน บทบาทของระบบการวัดผลในการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ สําหรับองค์กรที่มุ่งหวังและไม่มงุ่ หวังผลกําไร
วิธีการสร้างและนําระบบการวัดผลนีไ้ ปใช้ในทางปฏิบัติ การออกแบบระบบการวัดผลขององค์กรแนวคิดเรื่องตัว
วัดผลการปฏิบัติงานหลักหรือ Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจและ
สามารถนําหลักการที่ได้ไปช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้
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บป.425 การบริหารการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
OM 425 Sustainable Operations Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
บทบาทของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมในระบบการจัดการรวมภายในองค์กร ที่มีต่อการบริหารการ
ผลิตและการดําเนินงานเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตโดยรวม แนวคิดของการ
พัฒนาและการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน ความสําคัญของระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดตี ่อกลยุทธ์ในการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดต้นทุนการผลิตโดย
คํานึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก แนวทางของเทคโนโลยีสะอาดได้แก่ การลดของเสียที่แหล่งกําเนิด การใช้ซํ้าและการ
นํากลับมาใช้ใหม่ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. ISO14001 และการวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภัณฑ์
และบริการต่อสิ่งแวดล้อมตลอดชั่วอายุการใช้/ดําเนินงาน
บป.435 การให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 435 Business Consulting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4
ลักษณะและพัฒนาการของธุรกิจไทย ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจของไทยในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ โดยมีเปูาหมายให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพของธุรกิจเหล่านั้น การเรียนการสอนมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์และปฏิบัตจิ ริงจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรทีส่ ามารถเป็นผู้วินจิ ฉัยและผู้ให้
คําปรึกษาแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรม
บป.444 การบริหารการปฏิบัติการทางการกีฬา
3 (3-0-6)
OM 444 Sport Operations Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
แนวโน้มและหัวข้อสําคัญที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการกีฬาซึ่งรวมถึงองค์กรใน
ภาครัฐและภาคเอกชน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานทางด้านการกีฬา ระบบการประเมินผลของการจัดการทางด้านการกีฬา การจัดการทางด้านบุคลากร
ทางด้านการกีฬา และการจัดการทางด้านการปฏิบัติการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา การศึกษาจะใช้การบรรยาย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทําโครงการประจําวิชาในอุตสาหกรรมการกีฬาที่สนใจ
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บป.445 การบริหารโรงแรม
3 (3-0-6)
OM 445 Hotel Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวในบริบทโลก นโยบายการท่องเที่ยวในหลากหลายประเทศ การ
วางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน และนโยบายการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศไทย การวางแผนใน
การปรับตัวของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่ไม่มีเครือข่ายหลักในต่างประเทศ การพัฒนากล
ยุทธ์และกระบวนการการจัดการเพื่อให้แข่งขันได้ และอยู่รอดอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของโรงแรม การออกแบบ
สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม การบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงแรม การบริหารผลตอบแทน
การควบคุมต้นทุนของโรงแรม แนวโน้มการจัดการโรงแรมสีเขียว และธรรมาภิบาลในการบริหารโรงแรม
บป.446 การบริหารการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
OM 446 Tourism Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
บริบทของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับมหภาค และจุลภาค แนวโน้มและสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในบริบทโลก นโยบายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ และการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน
การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการการจัดการตามองค์ประกอบที่ครบถ้วนของการท่องเที่ยวอันได้แก่ การจัดการ
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว การจัดการอุปทานทางการท่องเที่ยว การขนส่งนักท่องเที่ยว การจัดการที่พักเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
และการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว วิถีทางการดําเนินกิจการประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืน
บป.454 การบริหารการปฏิบัติการในกิจการบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
OM 454 Healthcare Operations Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บป.201
ลักษณะเฉพาะของกิจการ “บริการสุขภาพ” สภาพการแข่งขันของกิจการบริการสุขภาพในประเทศ
ไทยกลยุทธ์การบริหารจัดการของกิจการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนวิธีการและการวิเคราะห์ตัดสินใจใน
การวางแผนก่อตั้งกิจการบริการสุขภาพการจัดโครงสร้างการบริหารการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์การบริหาร
และปรับปรุงกระบวนการบริการสุขภาพโดยใช้องค์ความรู้ดา้ นการบริหารการปฏิบัติการ อาทิ การจัดตารางการ
บริการ การเคลื่อนที่ของผู้ปุวยและการรอคอย การบริหารคุณภาพในการบริการสุขภาพ การบริหารแบบลีนใน
บริการสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการจัดการส่วนสนับสนุนทางการแพทย์การจัดการด้านเวชภัณฑ์การจัดการส่วน
บริการอื่นเช่นบริการห้องพักคนไข้บริการอาหารการวิเคราะห์และการบริหารระบบสารสนเทศของกิจการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของธุรกิจบริการสุขภาพ การศึกษาจะใช้การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการจัดทําโครงการประจําวิชาในกิจการบริการสุขภาพที่สนใจ
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บป.496 สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM 496 Seminar in Operations Management
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 เอกบริหารการปฏิบัตกิ าร และสอบได้วิชา บป.313
ทบทวนพื้นฐานด้านการบริหารการปฏิบัติการ เช่น ผลิตภาพ กลยุทธ์ธุรกิจและการปฏิบัติการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบใหม่ ปัญหาทางด้านการบริหารการ
ปฏิบัติการ วิทยาการสมัยใหม่ในการบริหารการปฏิบตั ิการ วิธกี ารศึกษาใช้การบรรยาย การมอบหมายให้นักศึกษา
ศึกษาบทความ และเอกสารวิชาการทางด้านการบริหารการปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอ และสัมมนาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นในห้องเรียน ประกอบกับการศึกษานอกสถานที่ งานวิจยั และกรณีศึกษา
บป.497 วิธีการวิจัยในการบริหารการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM 497 Research method in operations management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า (1) พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ
(ส.218 และ ส.319) และ (2) บป.201
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการบริหารการปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในการวางแผนการวิจยั และการ
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนงานวิจัยในอดีต การออกแบบวิธีการวิจยั
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล ทักษะการใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนําผลการวิจัยไปใช้ในการนําเสนอคําแนะนําที่เหมาะสม
บป.499 การศึกษาอิสระทางบริหารการปฏิบัติการ
3 (0-0-9)
OM 499 Independent Study in Operations Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิชานี้ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจด้านบริหารการปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลเชิง
วิชาการจากแหล่งต่างๆนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผลจากการอ่านการศึกษา
ข้อมูลจริง ความมีส่วนร่วมในการวิพากษ์แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์
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วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
ธร.311
IB 311

สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Global Environment of International Business
สภาพแวดล้อมทีส่ ําคัญของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น กระบวนการโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศวิวัฒนาการที่สําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ
ของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบจากการลงทุนของบริษัท
ข้ามชาติ
ธร.312
IB 312

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ
(ส.218 และ ส.319)
บทบาทและความสําคัญของการวิจัยต่อการศึกษาธุรกิจการออกแบบการวิจัย กรรมวิธีในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้ผลของการวิจัยต่อธุรกิจ จริยธรรมของวิชาชีพ
ธร.321
IB 321

การดาเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ
3 3-0-6)
International Trade Operations
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติสาํ หรับการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการ การนําเข้า
ระเบียบข้อปฏิบัติตา่ งๆ ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ มาตรการและนโยบายต่างๆ ที่กําหนดโดยรัฐบาลไทย
และรัฐบาลต่างประเทศ ข้อปฏิบัติสากลในทางการค้าระหว่างประเทศ
ธร.323

การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
ระหว่างประเทศของธุรกิจ
IB 323 Industrialization and Global Competitiveness of Firms
ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ
การเกิดขึ้นและลักษณะของการแบ่งและจัดสรรเครือข่ายทางการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะ
บทบาทของบริษัทจากประเทศกําลังพัฒนาในเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของโลกทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ
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ธร.324
IB 324

การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Business and Capitalist Development in Thailand
วิวัฒนาการและการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย ผู้เล่นทีส่ ําคัญ นวัตกรรมทางการบริหารของธุรกิจ
ไทย กลไกการเข้าสู่ความเป็นสากลของบริษัทไทย บทบาทของธุรกิจไทยในภูมิภาค
ธร.332
IB 332

การบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross - cultural Management
ระบบคุณค่าทางสังคมและที่มา อิทธิพลของวัฒนธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น การจัดองค์กร ภาวะผู้นําและหลักการบริหาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคู่
สนทนาที่มาจากต่างวัฒนธรรม การเจรจาต่อรอง การบริหารบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
บริหารพนักงานโพ้นทะเลมารยาททางธุรกิจ
ธร.421
IB 421

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.311
วิธีการบริหารและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดําเนินการธุรกิจ
ระหว่างประเทศผลประโยชน์ โอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารของ
ธุรกิจระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
ธร.422
IB 422

การศึกษาเปรียบเทียบระบบธุรกิจนานาชาติ
3 (3-0-6)
Comparative Business Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.311
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่นระบบธุรกิจในเอเชีย
ระบบธุรกิจในยุโรป ระบบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อระบบธุรกิจและการ
ดําเนินธุรกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ และปัจจัย ปัจจัยทางสังคม สาเหตุของความแตกต่าง
ของระบบธุรกิจในโลก
ธร.423
IB 423

สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Seminar in International Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.311 และ นักศึกษาฐานะชัน้ ปีที่ 4
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
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ธร.424
IB 424

หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
3 (3-0-6)
Perspectives on Global Business
สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย ระบบ
กฎหมาย ระบบการเมือง ระบบการเงิน วัฒนธรรมและข้อปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ ข้อตกลงทางการค้า และ
การจัดการด้านแรงงาน
ธร.431
IB 431

การจัดการภาษีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Taxation Management
แนวคิดทางการจัดการภาษีอากรระหว่างประเทศสําหรับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยและบริษัทไทย
ในต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี ระบบ
ภาษีศุลกากร ข้อตกลงภาษีซ้อน การตั้งราคาโอนเพื่อการจัดการต้นทุนและภาษีระบบบัญชีและภาษีอากรของ
บริษัทข้ามชาติไทยและเทศ
ธร.433 ประเด็นทางจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
3 (3-0-6)
IB 433 Ethical Issues in Business
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากแก่การตัดสินใจ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กร บทบาทของธุรกิจในสังคม ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ธร.498
IB 498

การฝึกภาคปฏิบัติด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
Field Work Practicum in International Business
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3
สังเกต ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานจริงขององค์การและงานทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ธร.499
IB 499

การศึกษาอิสระทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Independent Studyin International Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.312
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ อย่างลึกซึ้ง

3 (0-0-9)

ลจ.212 การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LO 212 Introduction to Logistics Management
คํานิยามแนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมหลัก ของระบบโลจิ
สติกส์เช่น การจัดซื้อการบริหารคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังการกระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง และ
กิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ
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ลจ.341 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LO 341 International Logistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ลจ.212
โครงสร้างของธุรกิจ ประเภทของบริการสําหรับผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า การรวมตู้คอนเทนเนอร์ ความ
แตกต่างระหว่างเอกสารสําหรับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะของการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ลจ.342 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ลจ.212 และ พบ.203
แบบจําลอง แนวคิด วิธีการหาผลลัพธ์ในการออกแบบ ควบคุม ปฏิบัติการและการจัดการระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณทั้งอัลกอริทึมและฮิวริสติกส์ วิธวี ิเคราะห์ระบบโครงข่าย
และการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย ในการวางแผนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการโลจิสติกส์และการ
ขนส่ง การจัดสรรอุปสงค์ การออกแบบโครงข่ายเพื่อกระจายสินค้า การบริหารการจัดส่ง การวางเส้นทางและการ
จัดการตารางเวลา การวิเคราะห์หาตําแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม การควบคุมสินค้าคงคลัง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
ลจ.441 สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 441 Seminar in Logisticsand Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (เอกLogistics)
ฐานะชั้นปีที่ 4
บูรณาการความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานภายใต้บริบทของหัวข้อวิจัยที่เป็นที่สนใจ
ในปัจจุบนั พัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยใช้มุมมอง
แบบองค์รวม
ลจ.442 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 442 Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ลจ.212 และนักศึกษาฐานะชัน้ ปีที่ 4
ความแตกต่างระหว่างการจัดระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน โซ่อุปทานและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า กรอบแนวคิดในการการลดต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนในการบริหารคลังสินค้ารวมไปถึง
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโซ่อุปทานผ่านการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ของลูกค้าและการจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

Page | 138

มคอ.2

ลจ.443 การสร้างแบบจาลองโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
LO 443 Supply Chain Modeling
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ลจ.212
ตัวแบบจําลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาตัวแบบจําลอง การวิเคราะห์ผลการจําลองสถานการณ์ การตีความและ
การสรุปผลการวิเคราะห์
ลจ.498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านโลจิสติกส์
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
LO 498 Field Work Practicum in International Logistics
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ ฐานะชัน้ ปีที่ 3
ฝึกงาน สังเกตศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานจริงขององค์การและงานทางด้านการ
บริหารการด้านโลจิสติกส์
ลจ.499 การศึกษาอิสระทางโลจิสติกส์
3 (0-0-9)
LO 499 Independent Study in International Logistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.312
ศึกษาทางด้านโลจิสติกส์โดยละเอียดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
ผู้บรรยาย
ขร.211 การขนส่งระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IT 211 Introduction to International Transport
ประวัติการเดินเรือโครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล บทบาท
ของผู้ประกอบกิจการ ตัวแทนขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ บทบาทของรัฐต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่ง
สินค้าทางทะเล กลไกขั้นพื้นฐานและโครงสร้างองค์กรของบริษทั เรือ หลักและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเรือ การ
จัดทําเอกสารข้อตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ พิธีการศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจัดระวางสินค้า ท่าเรือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าตลอดจน การขนส่งหลายรูปแบบ
ขร.361 การประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-6)
IT 361 Marine Insurance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211
วิธีการปฏิบัติ กฎเกณฑ์โดยทั่ว ๆ ไป ของกฎหมายการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลฉบับ
ใหม่ของ Lloyds, Institute Clause สําหรับตัวสินค้าและตัวเรือ กฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมาในระยะหลังเงื่อนไข
การคุ้มครอง ตลอดจนการประเมินและการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญา

Page | 139

มคอ.2

ขร.371 การบริหารการเงินของการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 371 Shipping Finance Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211 และ กง.201
เปูาหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน การ
ประเมินโครงการลงทุนตัวเลขทางการเงินระบบบัญชีของบริษทั เดินเรือพาณิชย์ การจัดทํางบประมาณ การ
วางแผน การควบคุม การบริหารเงินทุน และการลงทุน
ขร.372 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 372 Maritime Economics and Policy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า(1) ขร.211 และ (2) ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213ไม่ต่ํากว่า C
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายสภาพธุรกิจพาณิชยนาวี พฤติกรรมการกําหนดอัตราค่าระวาง
ทฤษฎีอุปสงค์ทฤษฎีอุปทาน และราคาของเรือ ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และอุปทานของเรือ เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการคาดการณ์ตลาด วิเคราะห์ตน้ ทุนโครงสร้างตลาดของเรือจร เรือประจําเส้นทาง สถาบันและ
กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดการขนส่งทางทะเล เช่น ชมรมเรือกฎข้อบังคับของกลุ่มประเทศต่างๆ
วิวัฒนาการการรวมกลุ่มธุรกิจของบริษัทขนส่งทางทะเล เศรษฐศาสตร์มหภาค วิเคราะห์ถึงความต้องการเข้าร่วม
ในธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของธุรกิจนี้ต่อบัญชี
ดุลการชําระเงินของประเทศ การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ตลอดจน Cost-Benefit Analysis
ในกรณีอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ขร.373 เทคโนโลยีในการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 373 Shipping Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211
แนวคิดของการเดินเรือ ตลอดจนเทคนิคการเดินเรือ เทคนิคใหม่ๆ ในการต่อเรือ การออกแบบเรือ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือและธุรกิจการเดินเรือ
ขร.374 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
IT 374 Air Cargo Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211
บทบาทการขนส่งสินค้าทางอากาศในการค้าระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศในปัจจุบัน และแนวโน้มการขนส่งในอนาคต วงจรในการขนส่งสินค้าตั้งแต่ผสู้ ่งออก ตัวแทนขนส่ง
สินค้า คลังสินค้าและสายการบิน ประเภทของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ลักษณะของสินค้าทีน่ ิยมขนส่งทาง
อากาศ วิธีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าอันตราย สินค้าเน่าเสียง่าย และสัตว์ที่มชี วี ิต การคิดค่า
ระวางสินค้าตามหลักของ IATA เอกสารที่ใช้ในการขนส่ง และกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
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ขร.375 การบริหารการเช่าเหมาเรือ
3 (3-0-6)
IT 375 Ship Chartering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211
ลักษณะของตลาดการเช่าเหมาเรือ เส้นทางการเดินเรือของเรือจร ปัจจัยที่กําหนดค่าระวางในตลาด
เช่าเหมาเรือ ชนิดและสัญญาของการเช่าเหมาเรือ เทคนิคและขั้นตอนในการเจรจาเช่าเหมาเรือ การประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจร การคํานวณเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าตามสัญญาเช่าเหมาเรือ และตลาดซื้อขายค่า
ระวางล่วงหน้า
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
IT 461 Shipping Business Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211 และนักศึกษาฐานะปี 4
โครงสร้างและการบริหารงานในด้านต่างๆ ของบริษัทเรือ การกําหนดเส้นทางการเดินเรือ การจัดหา
เรือ การบริหารกองเรือการกําหนดค่าระวางเรือ การควบคุมและการปฏิบัติการ ตู้สินค้า และกลยุทธ์ทางการตลาด
ของบริษัทเรือ
ขร.462 สัมมนาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IT 462 Seminar in International Transport Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ ฐานะชั้นปีที่ 4
วิธีการค้นคว้าปัญหาของการบริหาร การตัดสินและกลยุทธ์ของบริษัทที่ให้บริการทางด้านการขนส่ง
วิเคราะห์ศักยภาพของระบบการขนส่งในประเทศไทยและภูมิภาค
ขร.463 การบริหารท่าเรือและคลังสินค้า
3 (3-0-6)
IT 463 Port and Warehouse Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211
การบริหารท่าเรือในระดับรัฐบาล เช่น นโยบายท่าเรือแห่งชาติ ระดับการปฏิบัติการการวางแผนและ
ออกแบบท่าเรือและคลังสินค้า การปฏิบัติการของท่าเรือและคลังสินค้า โดยเน้นการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อท่าเรือและคลังสินค้า การบริหารการเงินและการตั้งราคาของการบริการท่าเรือและ
คลังสินค้า การบริหารแรงงานสัมพันธ์
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ขร.471 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IT 471 Shipping Transport Business Environment Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.211 และ ศ.381 หรือ ขร.372
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ
ตลอดจนสถาบันและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการขนส่ง เช่น ชมรมเรือ กฎข้อบังคับของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ เนื้อหาวิชายังครอบคลุมเรื่องการวิเคราะห์ถึงความต้องการเข้าร่วมในธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศ
กําลังพัฒนา ผลกระทบของธุรกิจนี้ต่อบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศ
ขร.472 การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
IT 472 Analysis of Air Transport
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ขร.374
สภาพแวดล้อมในธุรกิจขนส่งทางอากาศ กฎระเบียบ อนุสญ
ั ญาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง การกําหนดสิทธิการ
บิน บทบาทของรัฐในธุรกิจขนส่งทางอากาศ แนวโน้มในการเปิดเสรีการให้บริการขนส่งทางอากาศ ศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย สภาพการบริหารการจัดการภายในองค์กรของสายการบิน โครงสร้างต้นทุน การ
กําหนดราคา การบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (Yield Management) การกําหนดเส้นทางการบิน การ
วิเคราะห์กลยุทธ์การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ขร.473 ประเด็นสาคัญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
โลจิสติกส์และการขนส่ง
IT 473 Current Issues in International Business Logistics and Transportation
ประเด็นสําคัญทางธุกิจที่ต้องอภิปรายอย่างกว้างขวาง ประเด็นที่ทันสมัยในสาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
ขร.498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านขนส่งระหว่างประเทศ 3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมงในภาคฤดูร้อน)
IT 498 Field Work Practicum in International Transport
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ นักศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ ฐานะชั้นปีที่ 3
เป็นการฝึกงานให้นักศึกษาสามารถสังเกต ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานจริงขององค์การ
และงานทางด้านการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
ขร.499 การศึกษาอิสระทางขนส่งระหว่างประเทศ
3 (0-0-9)
IT 499 IndependentStudy in International Transport
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธร.312
ศึกษาทางด้านการขนส่งโดยละเอียดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
ผู้บรรยาย
Page | 142

มคอ.2

วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
หลักการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น วิเคราะห์โครงงาน การตลาดนายหน้าการบริหารการ
ประเมินราคา ภาษี กฎหมาย การลงทุน และการเงินการตัดสินใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การ
ตรวจสอบที่ดินเอกสารสิทธิ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่นาํ มาเป็นหลักประกันและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกัน
ราคา รวมถึงศึกษาการดูลักษณะที่ดินโฉนด อาคารสถานที่รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์
ธอ.311 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 311 Building Construction Technology in Real Estate Business
เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้าง วิธีการอ่านแบบพิมพ์เขียว วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ส่วนประกอบของอาคารในส่วนงานของโครงสร้าง ส่วนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ทใี่ ช้ติดตั้งในอาคาร
โดยเฉพาะระบบน้ําประปา ระบบไฟฟูา ระบบน้าํ เสียระบบลิฟท์ ระบบแอร์ ระบบปูองกันไฟไหม้ และระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุมอาคารรวมทั้งระบบสื่อสารอื่น ๆและการประมาณราคาค่าก่อสร้างของอาคาร
ธอ.312 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 312 Real Estate Development Regulation
กฎและระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
การควบคุมการก่อสร้างอาคารการควบคุม และจํากัดเขตห้ามการก่อสร้างอาคารบางประเภท กฎหมายเกี่ยวกับผัง
เมือง
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 313 Real Estate Finance and Investment
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.201
ลักษณะ วิธีการ กฎระเบียบ กระบวนการผลกระทบและวิเคราะห์ความเสี่ยงตลาดการเงินและการ
ลงทุน แหล่งเงินทุนหลักเกณฑ์พิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินปัญหาและอุปสรรคทางการเงินในการทํา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน และการลงทุนตลอดจนปัจจัยและผลกระทบด้านการเงิน
และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
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ธอ.314 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies
วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาในกลุม่ วิชาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 วิชา
ความเป็นไปได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบ
ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆและปัจจัยทีจ่ ะต้องนํามาพิจารณาการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานเกณฑ์การ
ตัดสินใจการคาดคะเนรายรับรายจ่าย อัตราผลตอบแทน และการประเมินสรุปโครงการต่าง ๆถึงความเป็นไปได้
ธอ.321 เศรษฐศาสตร์สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 321 Economics for Real Estate Business
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 และเคยศึกษาวิชา ศ.211 หรือ ศ.213
คุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อนํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างการพัฒนา และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเขตเมืองและชนบท ตลอดจน
วิเคราะห์ผลกระทบ และปัจจัยด้านต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ธอ.322 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development
ปัญหา ผลกระทบ การดําเนินงาน การตลาด การบริหารงานรูปแบบของการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์นักศึกษาต้องทํารายงานวิเคราะห์โครงการในแง่มุมต่าง ๆ ความสําเร็จและล้มเหลวของโครงการที่
สําคัญ พร้อมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
ธอ.331 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
RB 331 Advanced Real Estate Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธอ.211 และ ธอ.212
ปัญหาและแนวความคิด ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ปัญหาในทางทฤษฎีและ
ทางด้านประเมินราคา วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินราคาทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีรายได้ การหาอัตราตอบแทนการ
คาดคะเนรายได้และรายจ่ายรวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติ และทํารายงานกรณีศึกษา
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
3 (3-0-6)
RB 332 Business Valuation
วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 2 วิชา
หลักทฤษฎีและวิธีการประเมินราคาภาคธุรกิจต่าง ๆการนําข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง
เสริมเติมแต่งและสร้างใหม่เพื่อใช้ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่าหุน้ ของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้าน
การเงินในแง่มุมต่าง ๆการเขียนรายงานตลอดจนการประเมินค่าความนิยมเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิ
ประโยชน์ สิทธิบัตร และอื่น ๆ
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ธอ.341 การบริหารทรัพย์สิน
3 (3-0-6)
RB 341 Property Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธอ.313
ลักษณะและการวางแผน การบริหารทรัพย์สินชนิดต่าง ๆ เช่น อาคารสํานักงานคอนโดมิเนียม อพาร์
ทเมนท์ และที่อยู่อาศัย นิคมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ฝุายเจ้าของทรัพย์สิน ผูบ้ ริหาร และผู้เช่า ลักษณะการเช่า
ทรัพย์สินการเจรจาต่อรองการเสนอรายงานตลอดจนการวิเคราะห์ผลประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพย์สิน
ธอ.342 การบัญชีสาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 342 Real Estate Accounting
ลักษณะการบัญชีและการจัดทํารายงานตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้ง
การบัญชีที่เกี่ยวกับการลงทุน และการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
ธอ.411 การบริหารการตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 411 Real Estate Marketing and Brokerage Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กต.201 และเป็นนักศึกษาฐานะชัน้ ปีที่ 4
แนวความคิดและทฤษฎี การตลาดและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยทําการศึกษาขั้นตอนต่าง
ๆทางด้านการตลาดตัง้ แต่การวางแผนกิจกรรมตลาดการปฏิบัตติ ามแผนงาน การควบคุมและการประเมินผลงาน
การตลาดและกลยุทธ์ของส่วนผสมการตลาดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดตลอดจนหลักการและ
กิจกรรมของการเป็นตัวแทนนายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.412 การวิจัยสาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 412 Research Methodology for Real Estate Business
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขัน้ ตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการตั้งประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐานแหล่งข้อมูลและ
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และสรุปผลการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
ธอ.421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 421 Real Estate Seminar
วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 2 วิชา
วิเคราะห์ และอภิปราย ปัญหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในแง่หลักการทฤษฎีและการนําไปใช้
ตลอดจนปัญหาทางด้านจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน
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ธอ.422 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 422 Real Estate Project Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ธอ.211
กลยุทธ์ และการวางแผนงานก่อนก่อสร้างระหว่างดําเนินการก่อสร้างและหลังจากโครงการก่อสร้าง
แล้วเสร็จรวมถึงการบริหารโครงการ และการเจรจาต่อรอง
ธอ.423 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
RB 423 International Aspects of Real Estate
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปี 3 หรืออาจารย์ผสู้ อนอนุมตั ิ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศทางด้านการลงทุนกฎเกณฑ์หลักประกันการควบคุมความเสี่ยง
การแปรเปลี่ยนของโลกธุรกิจโดยเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสําคัญทั้งนั้นอาจจะ
มีการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ
ธอ.431 สัมมนาการประเมินราคา
3 (3-0-6)
RB 431 Seminar in Valuation
วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแง่หลักการ ทฤษฎีและทางปฏิบัติของการประเมิน
ราคา ตลอดจนปัญหาอันเกิดจากจรรยาบรรณสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์และเข้าใจถึงปัญหาที่มีต่อสังคมในปัจจุบนั
ธอ.441 สัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 441 Seminar in Real Estate Business Law
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ข้อบังคับกฎกระทรวง ฉบับใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โดยนําปัญหาและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กรณีศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้นํามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ธอ.442 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
RB 442 Real Estate Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า รส.201
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างรวมทัง้ การ
วางแผน และควบคุมด้านการเงิน ต้นทุน บัญชี และภาษีตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
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ธอ.443 การฝึกงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (ฝึกงานอย่างน้อย 200 ชม.ในภาคฤดูร้อน)
RB 443 Internship in Real Estate Business
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 3 และสอบได้ วิชา (1) ธอ.211(2) ธอ.212 (3) ธอ.312 และ
(4) ธอ.313
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึก วิเคราะห์ปัญหาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน อบรม และปฏิบตั ิงานขององค์กรหรือหน่วยงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในสายวิชาชีพทีน่ ักศึกษาสนใจ
วิชาเอกการบัญชี
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
หลักการเบื้องต้น แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทําและ
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ
และส่วนของเจ้าของ
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.201
การสะสมข้อมูลเบื้องต้นและการนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
(ไม่นบั หน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกสาขาการบัญชี และนักศึกษานอกคณะฯ ที่ศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีเป็นวิชาโท)
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.201
แม่บทการบัญชี หลักการ วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จา่ ย การ
จําแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการตีราคาของสินทรัพย์ หนี้สนิ ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สนิ แต่ละรายการ และเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.201
หลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้สําหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วิธีการบัญชีสําหรับ
สัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการนําเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กําไรต่อหุ้น
การนําเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงิน การจัดทํางบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่าง
กาล นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้าง
หนี้ที่มีปัญหา จริยธรรมของวิชาชีพ
บช.313 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Accounting
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.201
ความสําคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทึกต้นทุนในระบบ
บัญชี ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนต้นทุน
แผนกบริการ การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชีสาํ หรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนคุณภาพ ระบบต้นทุนผัน
แปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างระบบการผลิตแบบทันเวลา
(Just-in-time production)
บช.314 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 314 Cost Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.313
การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกําไร การวิเคราะห์ต้นทุน
การกําหนดราคาสินค้า งบประมาณจ่ายลงทุน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานหน่วยงาน
ราคาโอน
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 315 Tax Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และพบ.202
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีผล
แตกต่างดังกล่าวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบัญชีสําหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีการบัญชีภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่ายการบัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่ม และการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ ความรับผิดชอบในการเสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพ
และอํานาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเรียกเก็บเพิ่มเติม
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บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3 (3-0-6)
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.201
แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
การประเมินผลการควบคุมภายในแนวความคิดพืน้ ฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้
องค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ ง หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บช.318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 318 Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.201และ รส.201
แนวคิดเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผล วิธกี าร
จัดทํารายงานการเงินและรายงานเพื่อการจัดการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้น
พื้นฐานและผลกระทบของการใช้การพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช.331 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3 (3-0-6)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.313หรือ บช.202
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการจัดทํารายงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
AC 411 Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.311 และบช.312
การบัญชีสาํ หรับสํานักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย การบัญชีสาํ หรับส่วนได้เสียในการร่วมค้า การจัดทํา และการนําเสนองบการเงินรวม
การแปลงค่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.311 และ บช.312
รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสําคัญของงบการเงินสําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีทแี่ ตกต่างกัน วิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอนื่ ที่สาํ คัญ
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
AC 422 International Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และ นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4
การบัญชีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งในรายงานการเงินระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีที่มีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีแต่ละ
ประเทศ ปัญหาการกําหนดราคาโอนบทบาทและข้อจํากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์งบการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็นทางด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
บช.423 ปัญหาการภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 423 Tax Problem
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบช.315
วิเคราะห์คําวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคําพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการลงทุน
ข้อกําหนดพระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
วิชาของสถาบันภาษา
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
EL 221 Communicative Business English 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สษ.172 หรือ มธ.105
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการอ่านบทความเชิงธุรกิจเพื่อเขียนสรุป
และแสดงความคิดเห็นในระดับย่อหน้า ฝึกฟังเพื่อจับประเด็นสําคัญ เพื่อพูดโต้ตอบกันในบริบททางธุรกิจ และ
นําเสนอรายงานปากเปล่าจากการค้นคว้าหัวข้อทางธุรกิจทีส่ นใจเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการคิดวิเคราะห์
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สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
EL 321 Communicative Business English 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า สษ.221
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับสูงขึ้น โดยเน้นการฟังเพื่อจับประเด็นหลัก
และรายละเอียดปลีกย่อย ฝึกฝนทักษะการพูดเป็นคู่และในกลุม่ โดยใช้บริบททางธุรกิจด้านต่างๆ มีการแสดง
บทบาทสมมุติและใช้เหตุการณ์เสมือนจริง ฝึกฝนการอ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท์ ความรู้และแนวคิดทางธุรกิจ ฝึกฝน
การเขียนเพื่อแสดงความคิดที่ได้จากการอ่าน การฟังและการพูด
วิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส.346 คณิตศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
ST 346 Mathermatics of Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวดแบบ
แน่นอน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ตารางเงินผ่อนและกองทุนเงินสะสมสําหรับชําระหนีพ้ ันธบัตร หุ้น และ
หลักทรัพย์ชนิดอื่นๆ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านการเงิน
ส.347 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3 (3-0-6)
ST 347 Mathematics of life Insurance 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ส.246 และ ส.346
หลักพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพการประกัน
ชีวิต ค่ารายงวดตามการทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่างๆ
เบี้ยประกันรวม เงินสํารองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่และระบบเบี้ยประกันแบบดัดแปลง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส.447 คณิตสาสตร์ประกันชีวิต 2
3 (3-0-6)
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ส.347
ฟังก์ชันหลายชีวิต ตัวแบบสําหรับชีวิตเดียวที่มีกรณีสนิ้ สุดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ และการ
ประยุกต์ทฤษฎีการสิน้ สุดสถานภาพเนื่องจารกหลายสาเหตุ ตัวแบบประกันภัยรวมค่าใช้จา่ ย
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วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 213 Introductory Microeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของ
กลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน
การผลิต การกําหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด
ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 214 Introductory Macroeconomics
(สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เปูาหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
คํานวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนําดัชนีชี้วัด
เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ศ.311 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
4 (4-0-8)
EC 311 Microeconomics Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า ศ.211 (หรือ ศ. 213) และ ค.216 (หรือ ค.211)
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การ
บริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้าง
และพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การกําหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้า
และตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลว
ของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา
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ศ.312 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
4 (4-0-8)
EC 312 Macroeconomics Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (ก) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214
แบบจําลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจําลอง IS LM - BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงค์มวลรวมและ
อุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และ แบบเปิด ภาวะเงินเฟูอ การว่างงาน และนโยบายรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจที่
แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ศ.320 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 320 Introductory Mathematical Economics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า
(ก) ศ. 211, ศ. 212 และ ค. 216 (หรือ ค. 211) หรือ
(ข) ศ. 213, ศ. 214 และ ค. 216 (หรือ ค. 211)
(จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ.421 มาก่อนหรือกําลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
นําแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สมการ และเมตริกซ์ การหาค่าอนุพันธ์ประเภทต่างๆ
ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและหลายตัว การหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีที่ไม่มีข้อจํากัดและมีข้อจํากัด
อินทิกรัลเบื้องต้นมาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และ
ฟังก์ชันส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพตลาด ผลของการเก็บภาษี และ
แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเบื้องต้น
ศ.381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
EC 381 Economics of Transportation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 หรือ (ค) ศ.213
บทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง
ต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของ
เมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการขนส่งในเขตเมือง
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วิชาของคณะนิติศาสตร์
น. 348 กฎหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
LA 348 Maritime Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.231 หรือ น.209 หรือ พบ.201
หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล
ความผิดและการจํากัดความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล ความผิดอัน
เกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยทางทะเล
Course Description
General Courses
Part 1 : Plan I
TU 100 Civic Education
3 (3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity
for self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in
addressing issues in their society through real-life practices.
TU 110 Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas,
intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development,
violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
TU 120 Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important
role for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world,
the separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific
paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important
disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and
weaknesses of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using
knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-social, national and world
perspectives-- to view those problems.
TU 130 Integrated Sciences and Technology

2 (2-0-4)
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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
3 (3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to
enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ―S‖ for Satisfactory or
―U‖ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students‖ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of
four basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
EL 171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop
students‖ English proficiency at a higher level.
EL 172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a
more sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
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Part 1 : Plan II
TU100 Civic Education
3 (3-0-6)
Instillation of social conscience and awareness of one‖s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various
case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise
awareness or bring about change in an area of their interest.
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
3 (3-0-6)
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
TU102 Social Life Skills
3 (3-0-6)
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security,
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing
arts and architecture.
TU 103 Life and Sustainability
3 (3-0-6)
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and
development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
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TU 050 English Skill Development (Non-credit)
3 (3-0-6)
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
3 (3-0-6)
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or
strategies leading to the author‖s conclusion. The purpose is to apply these methods to
students‖ own persuasive writing based on information researched from various sources, using
effective presentation techniques.
TU105 Communication Skills in English
3 (3-0-6)
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of
academic texts from various disciplines related to students‖ field of study.
TU106 Creativity and Communication
3 (3-0-6)
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
Part 2 : Plan II
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.
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BA 202 Taxation
3 (3-0-6)
Prerequisite : - Thammasat Business School and second-year student status or
- Non- Thammasat Business School students have earned credits of BA
291
An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals,
partnerships and corporations. Topics include value-added taxes, specific purpose taxes,
property taxes, and other related taxes collected by government agencies.
Business Core Courses
BA 201 Business Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : - Thammasat Business School and second-year student status or
- Non- Thammasat Business School students have earned credits of
BA 291
The course examines the legal system and basic legal principles affecting various
forms of business. Review of particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease,
creditors‖ right and bankruptcy, etc. Also covered are the applications of law to financial
instruments.
BA 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 291 Introduction to Business
3 (3-0-6)
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of
business, namely finance, accounting, marketing, human resource and production management,
and management information system, placed within organizational, forms of businesses,
environmental, legal and managerial context. Underlying business concepts will be discovered
through the study of real-world examples and fundamental business plans.
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BA 321 Internship for Social Responsibilities 1
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Thammasat Business School and third-year student status
Internship students apply business or accounting knowledge to solve social problems,
to work as teams, and to cooperate with public sectors and organization in advantageous
projects.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments.
They have to work at least 200 hours during the semester.
BA 322 Internship for Social Responsibilities 2
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Have earned credits of BA 321
Internship students apply business or accounting knowledge to continue solving
social problems, working as teams, and cooperating with public sectors and organization in
advantageous projects in sustainable ways.
Students work under the advisory committee. They will be assigned the concrete
responsibilities and scopes to apply their academic proficiency in real working environments.
They have to work at least 200 hours during the semester.
BA 401 Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School and fourth-year student status
The course examines a comprehensive process of strategic management and deep
analysis of internal and external environments for high-impact corporate executives to make
logical decisions in alignment with vision, mission, and strategy at each organizational level.
Analysis of critical factors pertaining to strategy formulation, implementation and techniques of
evaluating strategies will be thoroughly discussed through case studies.
BA 421 Corporate Governance for Value Creation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Forth-year student status
This course studies corporate governance as a factor creating economic value to
entity. The components comprise management for value creation, corporate governance,
corporate social responsibility and mechanism of corporate governance in details, including
roles of directors, corporate culture, risk management, control, monitoring and evaluation.
Corporate governance implementation, current and special issues are discussed by case studies
in Thailand and overseas.
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Major: Finance
FN 201 Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 or AC 291
The basic principles of financial management for business; the responsibilities of
financial managers; maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis,
financial planning and control, fundamental analysis on risk and return, time value of money,
current asset management, non-current-assets investment (capital budgeting) techniques, an
allocation and acquisition of funds, short-term and long-term financing, the costs of capital
FN 211 Financial Markets
3 (3-0-6)
Prerequisite :Second-year student status
Money, banking and financial markets; the effects of various factors on financial
markets; monetary policies, interest rates, regulations and controls of financial institutions,
money markets, capital markets and international financial markets, roles and functions of
financial institutions in Thailand
FN 241 Risk Management and Insurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Second-year student status
Different types of risks and financial losses faced by individuals and organizations;
types of damages, factors affecting risk management, principles of insurances, basic
understanding of various kinds of insurance, customer selection, reinsurance, and insurance
business management and control.
FN 281 Personal Finance
3 (3-0-6)
The determination of optimal financial objectives in accordance with various stages of
individual life cycle; personal financing and spending, personal financial planning and control,
savings and efficient investments, appropriate credit usage, personal tax planning, and income
tax payment, benefits of saving and individual‖s quality of life: health care, leisure, free-time
productivity, financial planning after retirement
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FN 282 Wealth Management
3 (3-0-6)
Evaluations of potential customers, personal tax planning, life-cycle investing,
measurement of risk of and return on financial assets, portfolio theory, portfolio optimization,
investment policy statements, investments in real estate investment trusts, performance
evaluation of mutual funds, retirement planning, wealth transfers, heritage, donations, new
issues in wealth management
FN 311 Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of (1) FN 201 and (2) BA 204 or (ST 211 and ST 212)
or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Theoretical concepts of corporate financial management applied to resolve financial
problems and issues encountered by management in the real world of business; the
management of asset structure and financial mix; the application of financial models and
instruments on managing the assets, liabilities and equities, valuation, the costs of capital,
capital structure, capital budgeting under risk, leasing, the concepts of agency problems and
corporate governance
FN 312 Investments
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) FN 201 and (2) MA 216and (3) BA 204 or (ST
211 and ST 212) or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and
futures contracts; risk and return measurement of individual securities and portfolios, the
determinants of risk and return
FN 313 International Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311
The financial management for international business and its international economic
environment: international monetary system, the balance of current account, the balance of
payment, the foreign exchange market; the application of financial instruments and derivatives
in the international financial risk management, the roles of international financial institutions,
such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and international financial
corporations
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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 331 Financial Institutions Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 211 and FN 312
Various aspects in financial institutions management especially commercial banks;
risk management, capital and liquidity management, asset and liabilities management, profit
and cost analysis, stability and investment strategies analysis, recovery plan of financial
intuitions
FN 341 Non-Life Insurance Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 241
Various types of risks and damages of the property, liability insurance and reinsurance
business, the role of government in supporting the property insurance business, a relationship
between insurance management and the financial management of firm.
FN 342 Life and Health Insurance Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 241
Life and health insurance businesses, insurance policies, the calculation of insurance
premiums, under wring processes, the indemnification, risk management for individuals and
businesses, personal financial management and investment.
FN 344 Insurance Business and Legal Environment
3 (3-0-6)
The dynamics of legal, social, technological and economic environments and
business activities of insurance companies; the impacts of changes in the global commercial
and financial systems on the insurance business, information systems for managing and
controlling risk exposures in order to improve the efficiency in the management of change,
organization structures, project planning and human resource development
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FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
Fixed income securities, the mechanisms of domestic and international debt markets,
fixed income instrument analyses, pricing, risk behavior, the security design, debt instruments
with complex structures, investment strategies and risk management of debt portfolios
FN 391 Research and Internship Project
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite :Finance major and third – year student status and knowledge in the filed
of internship
A student internship of at least 200 hours during a summer semester in a
pre-approved organization
FN 399 Practical Capability Development in Finance3 (work at least 100 hours/semester)
Prerequisite :Finance major and third – year student status
This course allows students majoring in finance to learn more in the real world of
business. Students will participate and practice in organizations, public or private, so they can
comprehend the working elements and environment. This shall enhance students‖ working
experience and capability, which will be useful for their future career.
Students will register this course in a summer semester (totaling 100 working hours).
Students must follow the rules and regulations regarding the internship as required by
Thammasat Business School. There will be evaluation with grade S (Satisfactory) and grade U
(Unsatisfactory). With S grade, students will be given the internship certificate.
FN 413 Strategic Financial Management
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 421 Financial Statement and Reporting Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311
Various financial tools used in financial analysis for performance evaluations of firm
strategies based on profitability relative to risks, applications of financial analysis for better
prediction of future cash flows for valuation and credit analysis
FN 425 Financial Viability Study
3 (3-0-6)
Prerequisite :Finance major and fourth – year student status
Various tools and techniques used in financial viability study; principles of and
practice in developing business plans, feasibility studies of projects including new projects,
expansions, non-current-asset replacements, project delays, and terminations of projects; real
options and evaluations of long-term investments, a group project on a business feasibility
study
FN 428 Investment Banking
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits ofFN 311
Investment banking business; principles of value creations for firms and investors by
mergers and acquisitions and business reorganizations; variety of investment banking activities,
debt restructuring, initial public offering, and venture capital; applications of financial
management and cases both in Thailand and abroad
FN 451 Equity Securities Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 312
An analysis and evaluation of equity instruments; economic, industry and company
analyses, various approaches in security valuation: discounted cash flows, relative valuation,
technical analysis, quantitative securities analysis, portfolio performance evaluation
FN 452 Financial Derivatives Analysis
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
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FN 461 Advanced International Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of FN 313
International financial markets, evolution of financial markets, financing sources from
international debt and stock markets; financial management for multinational corporations,
direct investment analysis, international portfolio investments, political risk analysis,
international capital budgeting and liquidity management
FN 471 Statistical Models for Financial Research
3 (3-0-6)
Prerequisite : Finance major and fourth – year student status and have earned credits
of BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Basic econometrics and its applications on financial research; event studies using
corporate events in Thailand; research designs
FN 491 Seminar in Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Analysis of current financial issues using case studies, guided class discussions, and
business presentations
FN 494 Financial Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Applications of mathematical, statistical, and financial theories and modles; designs
and developments of financial securities,randombehaviorof securities, portfolios, and
derivatives; securities designs, determinations of prices and risk of securities in financial markets
using formulas and numerical methods; strategies for investments, diversifications and risk
management
FN 499 Independent Study in Finance
3 (0-0-9)
Prerequisite : Have earned credits of FN 311 and FN 312
Conducting a financial research with a testable hypothesis under the supervision of
an advisor; techniques used in data collections, data analysis, and writing research paper

Page | 165

มคอ.2

Major: Marketing
MK 201 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
(For students in Thammasat Business School or students intended to transfer to
Thammasat Business School only)
A study of marketing as one of the core business functions. This course provides an
overview of modern marketing with an emphasis on the concept of marketing, its economic
and social impacts, consumer behavior, and the process of fundamental marketing mix
management. This course concludes with a discussion of responsibility and ethics of marketers.
MK 202 Fundamentals of Marketing
3 (3-0-6)
(For non- Thammasat Business School students.)
A study of marketing system, concepts, and practices in the modern era. Emphasis is
on how products and services are offered, priced, promoted, and distributed, based on an
understanding of customer characteristics and behaviors as well as implications of marketing on
society and environment.
MK 311 Consumer Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of concepts and theories of behavioral analysis in order to understand
consumers and their behavior. Topics include both traditional thinking, which emphasizes
psychological and behavioral theory for the decision-making process of purchasing, and
contemporary alternative theories, which emphasize understanding consumers from social and
cultural dimensions. This course covers the understanding of both individual and organizational
behaviors that influence the purchasing decision.
MK 312 Marketing Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 311
A study of marketing theories, concepts, processes, and tools as essential to business.
Focus is on building skills and experience in developing a marketing plan. Topics cover the
influences of environmental factors, consumer behavior, and competitive and responsive
conditions as well as the development of a marketing plan, implementation, and control of
marketing execution. Special emphasis is on social responsibility and adhering to ethics in every
step of the process.
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MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession
3 (3-0-6)
Prerequisites : Marketing major and have earned credits of MK 201
A study of principles and processes to enhance creative thinking and communication
skills essential for success in a marketing career. Emphasis is on the development of effective
communicative strategies and means for each student and his or her team that fit with the
target audience, situations, and goals.
MK 314 Qualitative Research in Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK311
Understanding the roles, importance, and types of marketing research for business.
Main topics begin with research question identification, research process, methodology, and
tools applicable to conducting qualitative research in marketing. Common methods include indepth interviews, focus group, and observation, among others. Students will learn through the
whole research process with hands-on assignments and a qualitative research project. Special
attention is given to analyzing data and interpreting results properly as well as when and how
to use quantitative research to complement qualitative research.
MK 315 Quantitative Research in Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of (1) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST
216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319) and (2) MK 314
Understanding the roles, importance, and types of marketing research for business.
Main topics start with research question identification, research process, methodology, and
tools applicable to conducting quantitative research in marketing. Common methods include
survey and experimentation, among others. Students will learn through the whole research
process with hands-on assignments and a quantitative research project. Special attention is
given to analyzing data and interpreting results properly as well as when and how to use
quantitative research to complement qualitative research.
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MK 316 Product and Brand Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK311
A study of concepts and theories related to product and brand management.
Principal topics include product management policy and strategy, value-added brand
management strategy, product and brand management in different stages of product life cycle,
and causes and prevention of product and brand failure. Also discussed are topics concerning
the formulation of other marketing strategies to complement product and brand strategy,
brand competitiveness in the global market, impact of the government, and ethics in product
and brand management.
MK 317 Pricing Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of MK 201or MK 202 and FN 201
A study of concepts and principles related to pricing management. Topics include
pricing policy, strategy for pricing determination and adjustment, pricing as a marketing
promotion tool, and pricing to complement other marketing mix. Also discussed are
environmental factors that influence profitability and application of quantitative analytical
techniques as decision-making tools for increasing business profitability.
MK 318 DistributionChannel Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201or MK 202
A study of distribution channel systems, their roles, constraints on their management,
and their integration into marketing strategy. Analysis of dynamic market factors, design and
distribution of channels for effective and efficient management distribution networks, and
strategic deployment of multi-channel marketing decisions to gain competitive advantages.
Focus is on the roles, attitudes, and behavior of channel members, dimensions of channel
power, management of channel conflict, channel incentive programs, coordination of channel
relationships, and management of indirect channels. Particular attention is paid to the
development, control, and evaluation of a distribution channel in both consumer and business
markets.
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MK319 Integrated Marketing Communications
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 311
A study of the integrated approach in marketing communications. This course is
designed to develop concepts, principles, and methods of marketing promotion and
communication. Focus is on developing an integrated marketing communications plan in terms
of message and contact point management in order to answer the market challenge, based on
consumer understanding (outside-in approach) and the understanding of brand, especially
brand positioning.Topics discussed cover planning, media strategy, factors influencing media
selection, media mix strategy, media testing and evaluation, and communication strategies that
are consistent with other marketing strategies.
MK 321 Sales Promotion and Event Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 311
A study of concepts, principles, and tools of sales promotion and event marketing.
Topics include planning and developing an effective strategy by using situation analysis and
goal setting, while integrating creative tools and appropriate media with other elements of the
marketing mix. The course finishes with testing and evaluation of the operation.
MK 322 Retail Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201or MK 202
A study of retail business management. Topics include roles and institutions related
to retail business, understanding consumer behavior and market competition to determine
effective retailing strategy, location selection, organization and human resources management,
supply chain and IT for retail management, merchandise planning, purchasing system, retail
branding, retail pricing, and promotion program, including store management, store design,
store layout for product placement, services, and retail sales techniques. This course also
discusses international retailing and electronic retailing.
MK 323 Sales Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201or MK 202
A studyof modern sales management. This course provides a study of the new
concept of sales management that requires external information for situation analysis in order
to discover the opportunities, threats, strengths, and weaknesses to satisfy customers. Also
emphasized are the uses of quantitative and qualitative information. The course also covers
building a sales team and effective sales management.
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MK 331 Business – to – Business Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of concepts and practices in business-to-business marketing, which is different
from consumer marketing. Topics include procurement, business purchasing behavior,
marketing opportunities, marketing strategy, product development and management, business
marketing channels, customer relationship management, integrated marketing communication,
sales management, selling techniques, pricing and negotiation to add value, marketing
evaluation, customer satisfaction, and vision in business-to business marketing.
MK 332 Services Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201or MK 202
A study of the importance of marketing in the service industry. This course covers the
impact of service on local and global economic development, the differences between
“goods” and” services” that lead to the unique characteristics and problems of service
businesses, consumer behavior in service businesses, evaluation and development of tools for
improving service quality, service marketing plans, marketing mix planning, and competitive
strategies for service marketing.
MK 333 International Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of marketing in the international context. This course starts by providing
concepts and theories of international marketing, which covers market systems and other
factors influencing international business. Topics also include marketing concepts with no
geographical boundaries, international marketing strategy, import and export, foreign investment
and analysis of new challenges and ethical issues related to international marketing.
MK 334 Agricultural Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of industries, agricultural market structures, the important role of the
agricultural market inan economic system, the impact of a central distribution center, future
markets, government policies, competition, technology for agricultural products, and other
business factors that affect the agricultural business model. This course emphasizes marketing
value creation, brand building, and marketing strategy in order to respond to the market and
create competitive advantages for our agricultural products as well as develop their
agribusiness potential in the worldwide market.
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MK 335 Health-Care Marketing Strategy
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of marketing strategy related to healthcare businesses. This course focuses on
the important role of the healthcare industry in the development of better living and improved
quality of life of the human race. The study also promotes the health tourism industry by
integrating marketing mix with indigenous traditional wisdom, biotechnology, modern
technology, and other strategies to strengthen Thailand‖s healthcare management of the public
and private sectors while addressing the concerns of ethical issues and social responsibilities.
MK 341 Special Topics in Marketing 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Marketing major and third-year student status or approved by the
instructor
A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related
area that benefits students‖ thinking and future careers.
MK 342 Special Topics in Marketing 2
1.5 (1.5-0-3 )
Prerequisite : Marketing major and third-year student status or approved by the
instructor
A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related
area
thatbenefits students‖ thinking and future careers.
MK 343 Special Topics in Marketing 3
1.5 (1.5-0-3 )
Prerequisite : Marketing major and third-year student status or approved by the
instructor
A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related
area that benefits students‖ thinking and future careers.
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MK 411 Marketing Analysis and Decision-Making
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of (1) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216
and ST 217) or (ST 218 and ST 319) and (2) MK 311
An integrated approach to studying the scope, characteristics, and process of
important marketing decisions in competitive and rapidly changing business environments.
Students will learn concepts and tools useful for marketing decision-making and practice how
to use them to analyze data from inside and outside the organization in order to design and
deliver insightful reports or presentations that fit with different marketing management
positions and situations.
MK 412 Marketing Strategy
3 (3-0-6)
Prerequisites : Marketing major and forth-year student status have earned credits of
MK 312
The course builds the skills and experiences of the students by focusing on analyzing
and criticizing the marketing strategy used in a real business practice. The content also
emphasizes the process of marketing strategy development, implementation, and evaluation
by using case study and simulation games in marketing to integrate knowledge and techniques
in marketing strategy.
MK 421 Special Topics in Marketing 4
3 (3-0-6)
Prerequisite : Marketing major and forth-year student status or approved by the
instructor
A study of recent developments, concepts, and tools in a specific marketing-related
area that benefits students‖ thinking and future careers.
MK422 Entrepreneurial Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of key entrepreneurial marketing theories, concepts, and strategies that can
be applied to both established and start-up firms operating in fast-changing, volatile business
environments. The course begins with a discussion of the evolution of the interface between
marketing and entrepreneurship and continues with an exploration of the underlying elements
of entrepreneurial marketing. The main emphasis of this course is on how to proactively
identify, evaluate, and exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable
customers. Through a series of hands-on case studies, students will learn how to formulate
entrepreneurial marketing strategies using innovative approaches to risk management, resource
leveraging, and value creation.
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MK 423 Sustainability Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 312
A study of marketing management with responsibility to the environment and society.
The course starts by discussing the adverse impact from conventional business and marketing
practices. To ameliorate the situation, the concept of sustainable development is employed as
a foundation and goal for corporate social responsibility(CSR)and responsible marketing. Subject
to the constraints of sustainability of the ecology and society, the central issue is the
development of competitive marketing strategies based on CSR to lower the negative impact
while creating higher value to the environment and stakeholders. Equally important is the
development of the means to enhance sustainable consumption, including de-marketing. This
course concludes by touching on the application of marketing for not-for-profit organizations
and social enterprises.
MK 499 Independent Study in Marketing
3 (0-0-9)
Prerequisite : Marketing major and forth-year student status or approved by the
instructor
A study of marketing research on an individual basis. During the course, a student
conducts research on a particular problem or topic in marketing under the supervision of an
advisor with focus on ethical, professional norms in marketing.
Major: Management Information Systems
IS 201

Management Information Systems
3 (3-0-6)
Study important role of information, information systems, information technology and
internet to organization. Components, application and types of information systems,
information system acquisition, ethics and security.
IS 216

End-User Application Development
3 (3-0-6)
Tools or techniques that allow end-users who are not professional in programming to
create simple software or to extend existing applications,languages for creating web pages,
content management systems, spreadsheet software, database management software, Macro,
or other associated tools or techniques
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IS 311

Programming Concepts
3 (3-0-6)
Steps in developing statements, design tools which are used to develop solutions
(flowcharts and activity diagram), object-oriented programming concepts, data types and
control structures, basic algorithms, and language syntax, and developing business applications
IS 314

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

Information System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of IS 201 and IS 314
This course cover various topics that are important for the information system analyst
and designer. The topics cover in this course vary from basic and intermediate issues that are
pertinent to the analyst and designer. Issues such as problem solving through system thinking
as well as how to solve real world business problems with systematic thinking and analytical
skills. The activities cover in this course such as a Computer Aided Software Engineering (CASE)
learning will provide a hand-on experience for the students taking the course.
IS 316

User Interface Design
3 (3-0-6)
This course cover different conceptual models and frameworks that reflect how users
interact with different types of information systems. The topics cover in this course will provide
the guidelines for students to design effective user interface that have effective interactive
styles for various types of systems. In addition, students will have the opportunities to create
various prototypes that can be tested and used for different types of information systems.
IS 321

Application Development Tools (A)
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 311
Study the concepts and skills necessary to write application using Non-proprietary
development tools along with program examples. The focus is on developing business
application programs to access and to manipulate data in back-end database.
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IS 322

Application Development Tools (B)
3 (3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of IS 311
Features and functionalities of a proprietary Integrated Development Tool used for
system development. This course emphasizes how to utilize the tool to build user interfaces,
develop programs visually, edit programming codes, debug programs and utilize provided
components to enhance efficiency in system development. Students will be able to develop
systems which can connect to database, manage relevant data, and support current business
practices well.
IS 323

Object-Oriented Programming
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 311
Development of business applications using object-oriented design methodology. This
course covers the concepts and notation of Object-Oriented Programming (OOP) and Unified
Modeling Language (UML). The course goes into the detail of the key concepts of OOP:
Encapsulation, Inheritance and polymorphism and Object-Oriented Design principles.
IS 351

Applications of ERP in Organizations
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Study fundamental concept of ERP system, including linking ERP system to the
organization strategy, risk associated with ERP implementation, initial installment and control
related to ERP system, as well as studying core functions of ERP system. Students will gain
hand-on experience in learning about and installing the ERP system.
IS 352

Electronic Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
The importance and value of electronic business (E-Business).Types of E-business and
business models.E-business technology architecture and security systems.Payment system,
electronic markets, electronic service, government electronic and related laws.E-business
strategic planning for conducting E-business, and case studies.
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IS 353

Computer Network Technology for Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Fundamental concepts in computer networking and communication applicable to
business application. The topics include networking technology, various types of computer
networks both wired and wireless and their applications, network models, well-accepted
networking protocols, uses of computer networking software and hardware with application
systems, e.g. email and web, etc., reliability and performance of networks, service quality of
networks, computer networking security, computer network designs for various business
activities, efficient and effective management of computer networks, related ethical issues, and
computer networking career paths.
IS 356

Enterprise Information Systems Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Study concepts, types and important issues in enterprise information systems also
includes managing information systems to gain the highest value for the organization. The
course will cover the information system planning, information system economics, system
control, and resource management.
IS 357

Mobile Commerce
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 352
Introduction to mobile commerce including emerging applications, wireless service
providers, different players in m-commerce, and m-commerce life cycle. Technology
requirements and multi-layer frameworks.Mobile applications including mobile financial
services, mobile entertainment services, proactive service management, and location-based mcommerce services.Management of mobile commerce services and business models.The
emerging issues in mobile commerce.
IS 358

Emerging Technologies for Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Third-year student status
This course covers different types of emerging and current crops of technology that
company can used to enhance their productivity both inside and outside of their organization.
The topics will cover various types of technology as well as how they can be utilized within the
institutional contexts and situation. Real world case studies will be discussed during the course.
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IS 411

Internet Application Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 311 and IS 315
This course cover different types of online application that uses for designing different
types of Internet applications. Issues such as different programming languages, protocols,
Internet standards on both client and server sides will be covered. The security issues regarding
the design and implementation during the development period of various Internet applications
will also be covered.
IS 415

Information System Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 311 and IS 315
This course cover different information system design methodologies. The topics
covers various design protocol, rules, and techniques that are of important to the students who
take the course. Different conceptual and design frameworks, IS architecture, database and
computer networking and IT security will also be covered. Design tools such as CASE and IDE
will also be demonstrated and used to build different types of prototypes that adhere to the
system requirements.
IS 416

Wireless and Mobile Network Applications in Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 353
Fundamental concepts of wireless and mobile networking necessary for today‖s
businesses. The topics include basic knowledge of wireless and mobile networking, hardware
and software for the networks, wireless signal transmission, Media Access Control (MAC), new
wireless and mobile networking technologies and protocols, types and characteristics of
wireless and mobile networking application systems, networking security, planning and
operating different types of networks, such as WLAN, WPAN, and geo-location system, ethical
issues concerning usages of these networks, and products, services and applications of such
products and services which rely on wireless and mobile networking technologies, such as
spread-spectrum radio, infrared, cellular and satellite.
IS 417

Intelligent Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Studies basic concepts and application of artificial intelligence, processes, techniques
of expert systems, neural network also includes development of expert system from expert
system shell.
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IS 418

Decision Support and Business Intelligence System
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Study processes, techniques, and models of decision making for every level of
organization. The course will cover the structure of decision support system, and business
intelligence techniques that support the effectiveness in decision making and competitive
advantage in the organization.
IS 419

Web Data Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 314
Concepts in data modeling and retrieval, content management on the web, web
information integration and applications, web services technologies and management, XML data
modeling and querying, indexing and data management techniques for web data, search
engine technology / processing and retrieval models and case study
IS 451

Information System Security and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Study the importance of security in information systems, ideas in management of
security of information system, the analysis and risk assessment of the information system, the
controls of computer center, computer system, network, information. In addition, students will
learn IT standard, law and ethics.
IS 456

Software Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 311 and IS 415
Introduction to software testing and software quality assurance (SQA) to validate
software and improve quality of developed software, the overview of program testing, test-case
design, unit testing, high-order testing, debugging, testing internet applications, overview of
quality management, program inspections and walkthroughs, development SQA, SQA for small
projects, costs associated with quality, and standards and metrics for SQA.
IS 457

Advanced Database Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 314
The role of database design, design techniques and processes, and denormalization.
Architecture of database management systems (DBMS) such as Oracle for database security,
backup, recovery management, and system tuning, including the current issues in database
management.
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IS 458

Project Management for Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
Fundamentals of information technology project management including IT project
management overview, initializing projects, planning projects, managing human resources,
estimating projects, scheduling and budgeting project, managing IT project risks, monitoring and
controlling project, managing project change, resistance and conflicts, and implementing and
evaluating projects, etc.
IS 459

Information Systems Audit
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 451
The course covers various issues in IT auditing. Issues such as auditing mechanisms,
technical audit trails, audit processes, auditing, and data retention will be discussed. Students
will learn applications in relevance to IS auditing, which can be used in the real world
situations.
IS 467

Online Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 352
Concepts principles approaches and techniques to run a successful online business.
Online business plan development Managerial issues involving marketing finance related laws
and how to create a competitive edge over other online competitors. Students will get to
practice various techniques and make an analysis that leads to appropriate recommendations
for online businesses.
IS 491

Senior Project in Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Fourth-year student status
A group of 1-3 students will have the opportunity to integrate their knowledge from
various courses such as system analysis and design, computer programming, database design
and strategic information system. The students will have the opportunity to create an
information system organizational blueprint by building a new information system from scratch
or choose existing technology to be implemented within the real world setting.
IS 492

Field Study in Information Systems
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Fourth-year student status
The students will have the opportunity to work in a real IT company. The type of
internship will be related to the core part of the MIS curriculum such as database, system
analysis and design, and network security. In addition, students be assigned an advisor who will
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oversee the progress and work reports that they need to regularly report and be graded upon
during the course works.
Major: Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management
HR 201 Principles of Management
3 (3-0-6)
Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers,
planning, organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics
HR 211 Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Human resource management concepts, strategic human resource management, job
analysis, human resource planning, recruitment and selection, training and development,
performance appraisal, compensation and benefits and employee relations
HR 311 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Organization behavior concepts, individual level, group level, organizational level,
organizational culture, power and politics, conflict resolution, leadership, communication,
organization change and development
HR 312 Performance Management System
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Performance management concept, performance management process, strategic
performance management, and problems/challenges on performance management systems
HR 313 Human Resource Planning and Selection
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Human resource planning and human resource selection concepts, strategic human
resource planning, process on human resource planning, human resource selection strategies,
processeson human resource selection.
HR314

Human Resource Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Human resource development concepts, processes on strategic human resource
development, program designs of human resources development, implementation of human
development programs, and evaluation human development programs.
Page | 180

มคอ.2

HR 315 Managing Compensation and Rewards
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Strategic roles of compensation/rewards systems, job analysis, job evaluation, wage
and salary survey, pay structure, incentive and benefits programs, remuneration law and other
relevant temporary issues
HR 316 Employee Relations
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Employee relations concepts, labor unions, labor law, labor relations law, collective
bargaining practices, negotiation and conflict resolution procedures, processes of lockout and
strike.
HR321

Leadership
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 311
Leadership concepts, influence building for leadership, leadership traits, behavior
leadership, situational leadership and ethical leadership
HR 322 Managerial Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts of managerial communications, communication process, interpersonal
communication, communication in groups and organizational communication.
HR 323 Conflict Management and Negotiation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 311
Conflict management and negotiation concepts, strategies and models of conflict
management and negotiation, techniques of negotiation

HR 324 Organization Development and Change Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts on organization development and change management, organization
design, processes of change management, techniques in minimizing resistance to change

Page | 181

มคอ.2

HR 325 Human Resource Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201 and IS 201
Concepts of human resource information system, techniques on computerizing data
collection and data retrieval for decision making on human resource management
HR 326 Corporate Human Resource Performance Measurement
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211
Corporate human resource performance measurement concepts, developments of
corporate human resource performance measurement, modern tools of corporate human
resource performance measurement
HR 327 Internship in Human Resource and
3 (work at least 200 hours/semester)
Organization Management
Prerequisite : HR major and approved by the department
Capability development on human resource and organization management,
theoretical applications of human resource and organization management through real-life
working experience
HR 411 Research Methods in Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) HR 211 and (2) BA 204 or (ST 211 and
ST 212) or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Concepts of research in human resource management, research design, quantitative
and qualitative research methods, data analysis, research publication process
HR412

Seminar in Strategic Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : HR major or minor and fourth-year student status
Modern concepts of strategic human resource management, linkages between human
resource strategy and corporate performance, case studies on human resource planning,
recruitment and selection, training and development, performance management and employee
relations
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HR 421 Consulting in Organization, Entrepreneurship
3 (3-0-6)
and Human Resource Management
Prerequisite: MOEH majored students with third-year student status or approved by
the department
Concepts of human resource and organization development consulting, consulting
process, skills for case analysis and fact-based problem solving skills
HR 499 Independent Study in Human Resource and Organization Management 3 (0-0-9)
Prerequisite : Have earned credits of HR 211 and approved by the department
A topic of the approved choice in human resource and organization management,
study designs of the approved topic, data collection and analysis through quantitative and/or
qualitative methods or a combination thereof, academic work writing
ER 211 Introduction to Entrepreneurship
3 (3-0-6)
Concepts of entrepreneurship, theoretical applications of entrepreneurship,
a start-up business or a new business development venture, analysis and evaluation of
business opportunities, feasibility study, business planning design and business plan
development.
ER 312 Business Modeling
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Business model design, identification of business opportunity and development,
organizational structure, business operation, evaluation of business models
ER 313 Development of Creativity and Creation of Innovation
3 (3-0-6)
Concepts of entrepreneurial creativity, techniques on creativity development,
characteristics of entrepreneurs, technopreneurship, innovation creation mechanism, business
acumen, patent registration, innovation network building
ER 314 New Product Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ER 313
Concepts of new product development, market analysis, developing creativity,
building product prototypes, planning and assessing new product development plans
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ER 321 Entrepreneurial Skills
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ER 211
Concepts of building entrepreneurial skills, leadership, risk management, managerial
decision making, social responsibility and business ethics
ER 322 Intrapreneurship
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ER 211
Concepts of creation and development of intrapreneurship in the mindset of existing
employees, organizational resource management, organizational politics, complex work process
management and “elevator pitch” presentation techniques
ER 323 Social Entrepreneurship
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ER 211
Concepts of social entrepreneurship, goals of doing social business, motivation of
social entrepreneurs, opportunities and challenges for social entrepreneurship
ER 324 Family Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts of family business management in developed countries, patterns of
foundation, business development/expansion, business succession, corporate restructuring,
such as forming a holding company, listing companies on the stock exchange, corporate
governance, management professionalization, and strategies to become more competitive to
overcome the limitations of management resources, concepts and techniques to solving
problems in the family business
ER325

Managing the Growing Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts of managing the growing business, management functions of new ventures,
business expansion strategy, entrepreneurial decision making and leadership.
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ER 326 Managing the Service Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201
Concepts of managing the service business, consumer behavior for service businesses,
customer relationship management process, management of efficiency and quality of service
operations, market strategy for service businesses
ER 327 Technology Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts of technology management, development of technology management
processes, skills for a firm‖s technology and production, in factories or production lines as well
as service businesses, quality management, supply chain management, supplier system,
research and development, and production innovation especially business/ product
architecture
ER 328 Managing the High Technology Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Concepts of managing the high-technology business, practices of high-technology
entrepreneurship, technology opportunity evaluation, decision making, team building, market
penetration strategy, production strategy, finance strategy
ER 329 Internship in Entrepreneurship
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : ER major and approved by the department
Capability development on entrepreneurship, theoretical applications of
entrepreneurship through real-life working experience
ER 411 Managing Innovative Organizations
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ER 313
Concepts of managing innovative organizations, critical roles of entrepreneurs and
managers in innovative organizations, building flexible organizations, building Project-based
organization or PBO, organizational culture building, leadership, team management, team
diversity
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ER 412 Feasibility Analysis and Business Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : ER major and fourth-year student status
Process of feasibility analysis for new venture or business development, assessment
of new business development, new venture strategy, risks on the interplays between external
and internal factors, and business designs and control mechanisms
ER 421 Managing Business in Asia
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of HR 201
Evolution of managing business in Asia, catch-up industrialization, concepts of
corporate governance in Asia, development of entrepreneurs in Asia, structures in managing
business in Asia
ER 499 Independent Study in Entrepreneurship
3 (0-0-9)
Prerequisite : Have earned credits of ER 211 and approved by the department
A topic of the approved choice in entrepreneurship, study designs of the approved
topic, data collection and analysis through quantitative and/or qualitative methods or a
combination thereof, academic work writing
Major: Operations Management
OM 201 Principles of Operations Management
3 (3-0-6)
The role of production to the society, approach and decision making process in
choosing production and service strategies, product and service design, production capacity
planning, location analysis, process design, plant layout, systems analysis, quality management,
materials requirement planning, production scheduling, and project management
OM 311 Data Analysis for Decision Making
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of BA 203
Various data analysis techniques, tools for quantitative analysis to help make decision
systematically and efficiently, applying quantitative analysis techniques to solve business
problem, mathematical modeling, and using computer software to solve business problems via
business case studies
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OM 312 Information and Work System Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201 and IS 201
Congruence among business processes, business rules, business data, and
organizational structure to match the mission of the organization unit, process model, workflow
model, data flow model, and other system analysis tools in order to communicate a business
need for information system development, understanding of the information and the work
system, principles of a well-designed and well-integrated business information system, and
Enterprise Resource Planning (ERP)
OM 313 Process Analysis and Improvement
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Concepts and tools for design and improvement of operational processes, concepts
of productivity, effectiveness and efficiency of work systems, waste, systematic problem solving,
performance indicators of work processes, and process analysis techniques, delivery of the
course: lectures, assigned readings, group discussions, site visits, and term project
OM 314 Quality Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST
216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319) and (2) OM 313
Development of quality management systems, fundamental of quality management –
statistical process control, integrated quality management frameworks such as ISO9000, Six
Sigma, and the TQA – Criteria for Performance Excellence, best practices of quality
management in key business processes, delivery of the course: lectures, case study, group
discussions, site visits, and term project
OM 315 Service Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Distinctive characteristics of ―service‖, the strategic planning for service business,
service process design, effective service operations, and service business expansion, applications
of concepts in several types of service such as restaurants, movie theaters, hotels, hospitals,
communication, and transportation, social responsibility and service provider‖s ethics
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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
OM 321 Inventory Management
Prerequisite : Have earned credits of BA 203 and OM 201

3 (3-0-6)

Principles and practical procedures in inventory management from the traditional
western approach to the revolutionary Japanese Manufacturing Technique and recent
development such as theory of constraints and the concept of supply chain management,
delivery of the course: lectures, group discussions, andsite visits
OM 324 Manufacturing Process and Technology Management
Prerequisite : Have earned credits of OM 201

3 (3-0-6)

Manufacturing processes of goods and services, concepts of technology management
and innovation to enable the organization‖s strategic destinations, science and technology
developments, situations of Thai industries and their impacts on society and environment,
delivery of the course: lectures, site visits, and group discussions
OM 411 Operations Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Concepts and techniques in controlling the operations of a production unit and/or a
service organization, operations planning, forecasting, capacity planning, inventory management,
material requirement planning, lean philosophy, and supply chain management in both
manufacturing and service context, ethics in industrial management
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OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) OM 201 and (2) AC 202 or (AC313 and AC314)
The roles and applications of cost in planning, controlling, and decision making
involved in the production, marketing, and pricing strategies, the rationales for using cost
information in business management, concepts of cost management, fundamentals of cost
estimation, organization structure and cost estimation officer, cost estimation techniques, cost
estimation process, goods and services costing, absorption costing and variable costing, cost
sharing and activity-based costing, roles of cost in business development plan, costing and
pricing, and strategic pricing based on cost information
OM 414 Project Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Thammasat Business School student and fourth-year student status or
approved by the instructor
The rationale and necessity in project management and project life cycle, project
planning and control in several dimensions such as techniques, activity and time scheduling,
expenses, resource allocation, outcomes and impact, project organization, project staff
selection, project monitoring and coordinating, and other special issues
OM 419 Internship in Operations Management
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Have earned credits of OM 313
Opportunity for applying academic proficiency in real setting and adapting to
professional environment, applying and working for an internship position in an organization of
choice at least 200 hours during a semester, working with an advisor of choice to gain advice
and help in preparing the internship report, taking this course prohibits students from registering
other courses in the same period
OM 421 Business Simulation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) BA 203 and (2) BA 204 or (ST 211 and ST 212)
or (ST 216 and ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Simulation modeling as a powerful tool for making decisions in high uncertainty
business situations, the formulation of simulation models to solve business problems, the
simulation modeling concept, the statistical review, steps in simulation modeling, Monte Carlo
technique, data collection and analysis, model validation and interpretation
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OM 424 Organizational Performance Measurement
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Performance measurement system as a tool to translate strategies into actions in
order to achieve the desired outcome in both for-profit and non-profit organizations, the design
and implementation of performance measurement system, concept of key performance
indicators that helps students to understand and can apply this knowledge for organization to
achieve its goals
OM 425 Sustainable Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
A new trend in managing the whole organizations that incorporate environmental
perspective for cost reduction, quality improvement, and the efficiency of goods production
and service delivery in order to sustain competitive advantage for both business and the public,
the concepts of sustainable development and sustainable enterprise, the role of environmental
management in business strategy, an improvement of operational strategies to enhance
efficiency, the concept of clean technology such as minimize wastes at source, reduce and
recycle, the environment management system ISO 14001, and the life cycle assessment.
OM 435 Business Consulting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Fourth – year student status
The characteristics and the development of businesses in Thailand, analyses different
types of businesses status with the aim of encouraging students to understand the
environment, competitive advantages, problems, and obstacles that occurred, in order to
improve efficiency and capability to those businesses the analysis and practice of case studies
in Thailand, the ability to analyze and give an advice to such businesses in the country
OM 444 Sport Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
The evolution of sport industry as well as its current trends and issues affecting
organizations in both government and private sectors, product and process design, service
control system, performance measurement system, and human resource management in sports
organizations, delivery of the course: lectures, group discussions, and term project in depth
areas of sport operations management
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OM 445 Hotel Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Tourism situation and trendin national and global contexts, ASEAN and Thailand
tourism policy and strategy, adjustment of hotel industry players in Thailand especially the
local and boutique hotels, facility design in hotel, supply chain of hotel industry, yield
management, cost control in hotel operations, green hotel, and ethical issues in hotel
operations
OM 446 Tourism Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Tourism management in macro and micro context, global tourism trend, tourism
policies invarious countries, ASEAN and Thailand tourism policy and strategy, Thailand tourism
situation and its potential gaps, study of demand and supply in tourism industry such as
transportation, accommodation, and destinations in order to manage all related resources
effectively, sustainability of tourism business in Thailand
OM 454 Healthcare Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 201
Specific characteristics of healthcare, strategic management and competition in
Thailand‖s healthcare sector of both public and private organizations, managerial decision
analysis of healthcare organization establishment, organization structure, human resources
management, management and improvement of healthcare operations i.e. patient and provider
scheduling, patient flows and waiting times, quality management in healthcare, lean healthcare,
and medical support management, medical and other services management such as
accommodation and food service, healthcare information management and analysis, ethics and
social responsibility, delivery of the course: lectures, group discussions, and term project in
depth areas of healthcare operations management
OM 496 Seminar in Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of OM 313 and Operations Management major and
fourth-year student status
Introductory lectures on the foundations of productivity, business and operations
strategy, contemporary issues in production and operations management through lectures,
seminars, field trips, researches, and case studies, distinctive challenges and problems in
operations management, encouraging and facilitating students to do literature review,
presentation notes and reports in order to lead and actively participate in discussions
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OM 497 Research method in operations management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of (1) BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and
ST 217) or (ST 218 and ST 319) and (2) OM 201
Research methodologyin operations management, skills development in research
planning and systematic investigation, research problem identification, literature reviews,
research design, data collectionmethod, data analysis, and interpreting the result, applying
research methodology to solve business problems, presentation of research findings to provide
appropriate recommendations
OM 499 Independent Study in Operations Management
3 (0-0-9)
Prerequisite : Third - year student status
Encouraging students to do individual in-depth study on operations management
topics of their interest, training to conduct effective self-learning under the instructor‖s
supervision through reading, fact-finding, participating in critical dialogues as well as pursuing a
systematic problem solving process
Major: International Business, Logistics & Transport
IB 311

Global Environment of International Business
3 (3-0-6)
The global environments of international business, including the globalization
process, regional economic cooperation, social, cultural, and political environments. Evolutions
of international business, international trade and foreign direct investment.Key theories in
international business.Roles and impacts of multinational enterprises.
IB 312

Research Methodology
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of BA 204 or (ST 211 and ST 212) or (ST 216 and
ST 217) or (ST 218 and ST 319)
Roles and relevance of management research, Researchdesign. Researchmethods,
Researchinstruments, Implications of research in business.Business ethics.
IB 321

International Trade Operations
3 (3-0-6)
Prerequisites : Third-year student status
Criteria and guidelines for international trade operations, import and export
procedures, rules and regulations of international trade, Thai and international policies on
international trade.
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IB 323

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

Business and Capitalist Development in Thailand
3 (3-0-6)
Evolution and development of business in Thailand.Key players in Thai business.
Management innovation in Thai businesses. Internationalization process of Thai firms. Roles of
Thai business in the Asian region
IB 332

Cross - cultural Management
3 (3-0-6)
Developmentofsocial values. Influence of culture on business and strategic
management. Organization structure, leadership and management style. Effectiveintercultural
communication. Human resource management in culturally diverse context. Business etiquette
IB 421

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

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

Seminar in International Business
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311 and International Business, Logistics and
Transport major and fourth-year student status
Theoretical concepts in international business.Academic research and articles on key
issues in international business.
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IB 424

Perspectives on Global Business
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IB 311
Business environment of different regions/countries that are potential markets for
Thai businesses.Different legal, political, financial, cultural and commercial systems and
practices, including international trade agreements, and labor arrangement in specific regions.
IB 431

International Taxation Management
3 (3-0-6)
Theoretical and managerial concepts on Taxation Management under different
international regulations. Problems and obstacles of international taxation management
practice, including free-trade agreements, double-taxation agreement, transfer pricing,
differences in accounting standards and tax systems.
IB 433

Ethical Issues in Business
3 (3-0-6)
Business ethics, executive decision makings, ethical dilemma, organization guidelines
on ethical issues, roles of business in society, consequences of doing business, stakeholders
IB 498

Field Work Practicum in International Business
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisites:International Business, Logistics and Transport major and third–year
student status
Learning how to work in the real environmen to finten rational business.
IB 499

Independent Study in International Business
3 (0-0-9)
Prerequisites : Have earned credits of IB 312
In-depth study of topics related to international business management.

LO 212 Introduction to Logistics Management
3 (3-0-6)
The fundamental definition, concepts and theories of logistics management through
key activities such as purchasing, warehousing, inventory management, physical distribution,
transportation management and other logistics issues
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LO 341 International Logistics
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212
Business structures, types of service offered to exporters and importers, container
consolidation, related documents difference between International Logistics Management and
International Transport Management, multimodal transport characteristics its effect on
international logistics.
LO 342 Quantitative Tools for Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212 and BA 203
Models, concepts solution methods in the design, control, operation and
management of transportation and logistics systems. Applications of exact algorithms, heuristics,
network and multiple criteria optimization techniques, logistics and transportation
management, demand allocation, routing and scheduling, location selection and inventory
control. Excel spreadsheet with its solver tool.
LO 441 Seminar in Logisticsand Supply Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Logistics major and fourth-year student status
Integrate logistics and supply chain knowledge within the context of current research
issues. Skills will be developed to analyze logistics and supply chain issues from a holistic
perspective.
LO 442 Supply Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212 and Fourth-year student status
Difference between logistics and supply chain management. Supply chain and added
value creation to consumer. A framework for cost reduction, particularly inventory management
costs, as well as to increase supply chain competitiveness through changes of consumer
demand and production process management to optimize responses to customer demand.
LO 443 Supply Chain Modeling
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of LO 212
Discrete event simulation modeling, decision support in logistics and supply chain
management model building, simulation output analysis, communication of technical
information and conclusions drawn from data analysis.
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LO 498 Field Work Practicum in International Logistics
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisites : International Business, Logistics and Transport majoring and third-year
student status
Observe, learn, and analyze real operational problems of the organizations and work
of international logistics.
LO 499 Independent Study in International Logistics
3 (0-0-9)
Prerequisites : Have earned credits of IT 312
An individual in-depth study of logistics and supply chain issues under close
supervision from the course instructor.
IT 211

Introduction to International Transport
3 (3-0-6)
The structures and characteristics of the shipping industry, organizational structures of
a shipping company, role of the intermediate persons or freight forwarders in the shipping
business, the role of government as a policy maker, the multimodal transport concept, the
elements in the shipping business ports, marine insurance, and logistics. Transport document,
preparation of sailing schedule cargo-handling system.
IT 361

Marine Insurance
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211
General rules and regulations of insurance law, new Lloyds, Institute Clause of marine
insurance policy for goods and vessels – additional rules after the coverage period - and
measure of indemnity between the counterparts.
IT 371

Shipping Finance Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and FN 201
Shipping finance management goals, financial analysis techniques, evaluation of
investment projects based on financial figures, commercial shipping company accounting
system, budgeting, planning, controlling, fund management, and investment.
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IT 372

Maritime Economics and Policy
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of (1) IT211 and (2) EC211 or EC210 or EC213

up to C
Shipping business with economic theories, an analysis of freight pricing behavior,
demand & supply and vessel price, factors influencing vessel demand & supply. Economic tools
for market forecast, analysis of structural cost of tramp and liner markets. Organizations and
rules related to sea freight market boat club, rules and regulations of each country, evolution
of marine shipping company business aggregation. Analysis of macroeconomics to developing
countries‖ need to participate in shipping business for country development effect on the
nation‖s balance of payments financial analysis and cost-benefit analysis shipping industry.
IT 373

Shipping Technology
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211
Shipping concept, shipping techniques, new shipbuilding techniques and designs to
reduce costs, agency cooperation to develop shipbuilding industry and shipping business.
IT 374

Air Cargo Business
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211
Vitality of air cargo in the international trade, the present environment and the future
trend, the cargo reservation and cargo acceptance procedure involved with the exporters, the
freight forwarders, the ground handling operator, and the airline staff. Basic cargo knowledge
general cargo and special cargo dangerous goods, perishable cargo live animal, pricing of air
freight, transport documents, marketing strategy for air cargo business.
IT 375

Ship Chartering
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211
Ship chartering market types of ship chartering, demand and supply, freight
calculation, the hull structure and the ship particulars, the Time and Voyage Charter Parties, Lay
time calculation, voyage cost estimation, the role of shipbrokers and the fixture procedure.
IT 461

Shipping Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 211 and Fourth-year student status
Management concepts and operation practiced in the ship liner company such as the
route planning (traffic study and scheduling), ship planning (new and second-hand tonnage),
ship management (crew, technical, insurance), container management (planning, control and
operation) and the corporate marketing strategies. Role of ship agents and their practices.
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IT 462

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

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

Analysis of Air Transport
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of IT 374
Air transport business environments and policy the rules and regulations, related
conventions, traffic rights, government roles in air transport business, deregulation of air
transport service using. comparative studies with Thailand. Study of the management and
administration of airlines the cost structure, air freight pricing, yield management, routing &
scheduling, alliance strategy.
IT 473

Current Issues in International Business Logistics and Transportation 3 (3-0-6)
Important issues in business that need wide discussion, issues on international
business, logistics and transportation
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IT 498

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

IndependentStudy in International Transport
3 (0-0-9)
Prerequisites : Have earned credits of IT 312
An individual in-depth study of either transport under closed supervision of the
instructor.
Major : Real Estate Business
RB 211 Introduction to Real Estate Business
3 (3-0-6)
Basic principles, project analysis, brokerage, management, valuation, tax, law,
investment and finance.Related to the real estate industry as well as subdivision development,
surveying land, legal documents and environments.
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
3 (3-0-6)
Basic principles on value, purpose, procedures and process in property valuation. This
continues to collateral characteristics and other factors that affects collateral worth. Students
will also be examing land title, improvements and regulations applicable to property valuation.
RB 311 Building Construction Technology in Real Estate Business
3 (3-0-6)
Technologies, construction methods, blue print reading, construction materials,
project structures and construction cost estimation as well as building facilities specially water
pipe system, electricity system, waste system, elevator system, air conditioner system, Fire
alarm system, computer controlling system and all communication system.
RB 312 Real Estate Development Regulation
3 (3-0-6)
Law & regulation as well as permit procedures in real estate business operations,
Analyze law & regulation relevant to the real estate development. Emphasis will be on
construction control regulation, prohibit areas and types of buildings and town planning law.
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RB 313 Real Estate Finance and Investment
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of FN 201
Principles, regulations, procedures, effects and analyze the financial market as well as
the investment and funding Markets. Study loaning standards and obstacles. Analyze financial
and investment tool as well as evaluation models used.
RB 314 Real Estate Business Feasibility Studies
3 (3-0-6)
Prerequisite : have taken real estate subjects no less than 2 subjects
The fusibilities of real estate businesses and their process as well as the their impacts.
Influential factors in the demand and supply forecast, income and expense forecast, rate of
return and their evaluation analysis are also included.
RB 321 Economics for Real Estate Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Third - year student status and have taken EC 211 or EC 213
Characteristics and use of land in order to find the highest and best use in the real
estate development. Town and rural planning and economic relationship as well as analysis of
economical impacts are included.
RB 322 Individual Studies in Real Estate Development
3 (3-0-6)
Problems, effects, process, marketing and management aspects in real estate
development. Students are required to conduct a report in analyzing projects of those
successful and failed ones as well as their impact on the environment and society
RB 331 Advanced Real Estate Valuation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of RB 211 and RB 212
Modern theories and problems in property valuation. Analyze those theories related
to valuation and risk. Learn to value different type of properties by using income method as
well as finding their rate of return, projecting income and operating expenses. Cash Flow
analysis is also included. Students will be expected to conduct a practical project and case
study analysis.
RB 332 Business Valuation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have taken real estate subjects no less than 2 subjects
Theories and process in business valuation.Using existing financial information and
applying to the process of valuing business and stocks.Analyzing different aspects of finance
and how to conduct reports.Valuing good will and other business rights.
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RB 341 Property Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of RB 313
Strategies and the how-to in managing real estate businesses such as office buildings,
condominiums, apartments and other residential buildings as well as industrial compounds.
Analyze aspects concerning the landlord, managers and lessees. Analyze leasing types,
negotiation skills and the conduct of reports in order to achieve highest and best use of the
property.
RB 342 Real Estate Accounting
3 (3-0-6)
How to analyze accounting and taxation problems in real estate investment and
decision making process. Revise law and regulation on accounting and taxation principles for
real estate businesses. Analyze data, plan and control any real estate accounting and taxation
aspects.
RB 411 Real Estate Marketing and Brokerage Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 and fourth - year student status
Theories and principles on real estate marketing and brokerage management by
analyzing each marketing procedures from planning, implementing, controlling and evaluating.
Study marketing strategies in order to make feasible of real estate projects.
RB 412 Research Methodology for Real Estate Business
3 (3-0-6)
Principles, format and process in conducting a research in order to apply in real
estate business. This consist of how to conduct assumptions, data collection, analyzing and
how to conclude in various formats.
RB 421 Real Estate Seminar
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have taken real estate subjects no less than 2 subjects
Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of real estate
business perspective as well as ethical problems , economic and social circumstances in order
to achieve an in-depth understand of those problems and impacts on the society.
RB 422 Real Estate Project Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of RB 211
Strategies and planning procedures on pre-construction phase, during construction
phase and complete construction phase as well as managing projects and negotiation skills.
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RB 423 International Aspects of Real Estate
3 (3-0-6)
Prerequisite : Third - year student status or approved by the instructor
Real estate business interaction among nations on the following basis investment,
regulations, risk, assurance and global changes. International excursion is a possibility.
RB 431 Seminar in Valuation
3 (3-0-6)
Analyze and discuss various problems both theoretical and practicality of valuation
perspective as well as ethical problems, economic and social circumstances in order to
achieve an in-depth understand of those problems and impacts on the society.
RB 441 Seminar in Real Estate Business Law
3 (3-0-6)
Law and regulations related to real estate business. Discuss problems, laws and
regulations in real estate business by using case studies.
RB 442 Real Estate Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of IS 201
How to use information system for real estate investment analysis, development and
construction as well as planning and controlling cost. Computer aided feasibility analysis is also
included.
RB 443 Internship in Real Estate Business
3 (work at least 200 hours/semester)
Prerequisite : Third - year student status and have earned credits of RB 211, RB 212,
RB 312 and RB 313
Emphasize, and encourage students to develop their knowledge and analytical skills in
real estate business problems in order to achieve their career path. Means include learning ,
practicing and training in real estate business organization , both of government and private
sector.
Major: Accounting
AC 201 Fundamental Accounting
3 (3-0-6)
The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording
accounting information; preparation and analysis of financial reports; accounting cycle;
accounting and disclosure for assets, liabilities, and owners‖ equity.
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AC 202 Management Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Collecting cost data and how to use cost data for planning, controlling, evaluating
performance for improving efficiency and effectiveness of an organization as well as decision
making of executives at all levels.
(Credits are not counted for Accounting major studentsand Accounting minor
students from other faculties.)
AC 311 Intermediate Accounting 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Accounting framework; Principles and accounting treatments for assets, liabilities,
revenues and expenses; Classification, recognition, measurement and valuation of assets and
liabilities in accordance with Thai Financial Reporting Standards; Presentation and disclosure of
assets and liabilities; Events after financial statement date.
AC 312 Intermediate Accounting 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Revenue recognition principles for sales of goods and rendering services; Accounting
treatment for leases; Recording and presenting the stockholder‖s equity transactions in financial
statements; Earnings per share; the presentation and disclosure of financial statements; the
preparation of statement of cash flows and interim financial statements; Accounting policies,
changes in accounting, error correction; Accounting for troubled debt restructuring; Professional
ethics.
AC 313 Cost Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The role and importance of cost accounting ; cost terminology and cost
accumulation systems, cost calculation under job order costing, cost calculation under process
costing ; manufacturing overhead cost allocation, joint cost allocation and accounting for byproduct, quality cost, variable costing and absorption costing system, standard costing system
and variance analysis, just-in-time production.
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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.
AC 315 Tax Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202
The relationship and differences between accounting income and taxable income;
and the recording of those differences;Personal income tax; Accounting for defered income tax,
withholding tax, value-added tax, and specific business tax ; Tax responsibilities; Professional
ethics; Authority of tax officers in tax assessment and collection.
AC 317 Internal Control and Enterprise Risk Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal
control; Basic concepts of internal audit; Enterprise Risk Management (ERM); system
arrangement related to Risk management process; Duties and responsibilities of internal
auditors and risk management officers, Duties and responsibilities of internal audit function and
risk management function to audit committee and risk management committee; and
Components of good corporate governance.
AC 318 Accounting Information Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and IS 201
Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in
the process and preparation of financial and management reports; Control systems in
accounting information system; Basic business processes and the impacts of E-commerce on
accounting information systems.
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 313 or AC 202
Sustainable development concepts; Corporate environmental and social
responsibility; Negative impacts of business activities on the environment and natural resources;
Environmental management practices; Identification, collection and analysis of environmentrelated costs and earnings information; Environmental reporting and sustainability reporting.
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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 413 Financial Reporting and Statement Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Presentation and disclosure of accounting information in various industries; Linkage
between financial statement items; Effects of accounting choices; Tools and techniques for an
analysis of financial statement and other financial reporting.
AC 422 International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and fourth-year student status
Comparison of international accounting practices , background for a profound
understanding of international financial reporting, factors affecting international accounting
standards and practices, the problem of international transfer pricing, roles and limitations of
accounting information system in the financial statements analysis and international business
management, related tax issues.
AC 423 Tax Problem
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of AC 315
Analysis of tax rulings from Court‖s orders, Board of Taxation, Royal Decree
Committee Office, Revenue Department, and related parts of BOI Act and terms from Industrial
District Act, as well as the new enforcements from the Revenue Codes.
Language InstituteThammasat University
EL 221 Communicative Business English 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 172
Practising listening, speaking, reading and writing skills; reading different business
materials; writing summaries and expressing ideas in paragraphs; listening for main ideas and
making conversations within business contexts; making oral presentations of selected business
topics to enhance critical thinking and speaking skill
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EL 321 Communicative Business English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of EL 221
Practising listening, speaking, reading and writing skills at a more advanced level;
practising listening for main ideas and details; practising speaking using different business
functions in pairs and in groups; performing role plays and simulations based on real life
situations; reading for vocabulary enrichment and development of business ideas and
concepts; writing to express ideas and opinions gained from reading, listening and speaking.
Faculty of Science and Technology
ST 346 Mathermatics of Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 211 or MA216 or MA218
Basic principles of financial problem analysis ; the meansurement of interest ;
compound interest ; annuities-certain ; yield rates ; amortization schedules and sinking funds ;
bonds ; stocks and other securities ; applied mathematics in financial problem analysis.
ST 347 Mathematics of life Insurance 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ST 246 and ST 346
Basic principle of actuarial science; survival distributions and life tables; life insurance:
life annuities, net single premium and net level premium for life insurance and life annuities
contracts, gross premium, net premium reserve and modified reserves, code of professional
conduct of actuaries.
ST 447 Mathematic of Life Insurance 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 347
Multiple life functions ; multiple decrement models for single life and applications of
multiple decrement theory ; insurance models including expenses.
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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.
EC 311 Microeconomics Theory
4 (4-0-8)
Prerequisites : Have earned credits of EC 211 (or EC 213) and MA 216 (or MA 211)
Consumer behavior with the use of indifference curve analysis, intertemporal
consumption, consumption and risks, and Information cost. Theory of production and cost, the
birth of the firm, structure and behavior of different types of markets and introductory game
theory. Price determination in factor markets, general equilibrium analysis, Introductory Welfare
Economics, market failures and measures to solve problems.

EC 312 Macroeconomics Theory
4 (4-0-8)
Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211 and EC 212 or b) EC 213 and EC 214
The model of joint equilibrium in product market, money market, and foreign
exchange market (the IS-LM-BP model); Changes in equilibrium; Product market and labor
market; The model of aggregate supply and aggregate demand in closed and open economies;
Inflation, unemployment, and the Phillips curve; Economic stabilization policies; Growth theory,
New Keynesian economics theory; the real business cycle theory; applications of
macroeconomic theory to analyze economic situations.
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EC 320 Introductory Mathematical Economics
3 (3-0-6)
Prerequisites : Have earned credits of a) EC 211, EC 212 and MA 216 (or MA 211) or b)
EC 213, EC 214 and MA 216 (or MA 211)
(Credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC 421)
Applying mathematical concepts and tools such as functions, equations, matrices,
univariate and multivariate differential calculus, constrained and unconstrained optimization
and integral to explain concepts of Microeconomic theory and Macroeconomic theory to
understand the relationship between different economic variables. An emphasis will be placed
on relationships between total, average, and marginal functions, the analyses of elasticity,
market equilibrium, impacts of taxation, and the basic input-output model.
EC 381 Economics of Transportation
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of a) EC 210 or b) EC 211 or c) EC 213
The role of transportation in the domestic and international economy. How
transportation affects the location of businesses and production sites. Criteria and economic
reasons for transportation pricing. Private and social costs related to transportation. How urban
transportation is affected by urban expansion. Problems and policies related to investment in
urban transportation.
Faculty of Law
LA 348 Maritime Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of a) LA 231 or b) LA 209 or c) BA 201
This course is dedicated to exploring principles in maritime law e.g. the law on sea
liner, the law related to mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and
limitation of liability of ship-owners, charter parties. carriage of goods by sea, liability for vessel
collision, sea salvage, general average and marine insurance.
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