มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต/คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25520051102692
ภาษาไทย
: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก : วิชาเอกการบัญชี

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accounting
B.Acc.

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีศึกษา 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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3.1.2.5 การรับอนุปริญญาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แต่ไม่สามารถศึกษาได้ครบตาม
โครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญาได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้คือ
1. ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
2. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ
4. ได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต
5. ได้ศึกษาวิชาแกนบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
6. ได้ศึกษาวิชาเอกบังคับและ/หรือเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

3.1.3 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
โครงสร้างวิชาเอกเดี่ยว
กลุ่มวิชา
จานวนหน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
2. วิชาเฉพาะ
99
2.1 วิชาแกนบังคับ
48
2.2 วิชา เอก
33
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
30
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3
2.3 วิชาเลือก/วิชาโท
18*
3. วิชาเลือกเสรี
6
รวม
135
* หมวดวิชาเลือก จานวน 18 หน่วยกิต หากนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทใดวิชาหนึ่งจบครบโครงสร้างวิชาโท นักศึกษาจะได้วิชาโท
ในหลักสูตรนั้นๆ หรือหากศึกษาตามโครงสร้างวิชาเอกใดเอกหนึ่งจนครบโครงสร้างวิชาเอกนั้น นักศึกษาจะได้วิชาเอกคู่ในหลักสูตรนั้นๆ
(เงื่อนไขการศึกษาเป็นไปตามรูปแบบการศึกษาวิชาเอกคู่)
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สาขาวิชาเอก
การบัญชี

โครงสร้างวิชาเอกคู่
หน่วยกิต วิชาศึกษา
วิชาเฉพาะ
รวม
ทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเอกที่ 1
วิชาเอกคู่
ร่วมบังคับ เอกบังคับ เอกเลือก
150-159
30
48
30
3

วิชาเอก
ที่ 2

วิชา
เลือกเสรี

ศึกษารายวิชาให้
เป็นไปตาม
โครงสร้างวิชาเอก
ของสาขาวิชาเอก
นั้นๆ โดยเรียน

6

รายวิชาไม่ซ้ากัน
เงื่อนไขการศึกษาวิชาเอกคู่ (Double Majors)
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เพิ่มได้อีก 1 สาขาวิชาเอก และการศึกษาวิชาเอกคู่จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนด/เงื่อนไขที่ทั้งสอง
วิชาเอกกาหนดไว้ ทั้งนี้ จะระบุวิชาเอกคู่ที่เลือกศึกษาไว้ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างไรก็ตาม หากมี
รายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกใดปรากฎในทั้ง 2 สาขาวิชาเอก นักศึกษาสามารถนาวิชาเดียวกันนั้นไปนั บเป็นวิชาเอก
ที่ 2 ได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอกที่ 2 ที่ไม่นับซ้ากับรายวิชาใดในสาขาวิชาเอกที่ 1 ให้ครบตาม
โครงสร้างวิชาเอกของสาขาวิชาเอกนั้นๆ และให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4.1 รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตาแหน่ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
อักษรสองตัวแรก บช./AC หมายถึง วิชาของภาควิชาการบัญชี
ตัวเลข 3 ตาแหน่งในรายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
การเรียงลาดับวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก/วิชาแกนบังคับ
เลขหลักร้อย
หมายถึง
ชั้นปีที่ควรศึกษา
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3.1.4.2 รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คือ
ส่วนที่ 1 เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาใน 4 หมวดวิชา
จานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
หรือ
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
TU108 Self Devopment and Management
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU 103 Life and Sustainability
หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU 050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU 105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU 106 Creativity and Communication
ส่วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กาหนดไว้ จานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
1. บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
อ.211 การฟัง – การพูด
EG 211 Listening – Speaking

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)

3 (3-0-6)
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อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
EG 221 Critical Reading
2. เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส EL หรือ EG)

3 (3-0-6)

2. วิชาเฉพาะ
99
หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนบังคับ
48
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาแกนบังคับทีค่ ณะฯ กาหนด ดังนี้
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
พบ.202 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA 202 Taxation
พบ.204 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 204 Business Statistics
พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ
3 (ฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
BA301 Business Internship
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
บช.203 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 203 Cost Accounting
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
รส.201 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 201 Digital Technology for Business
ทม.201 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
HR 201 Modern Management and Entrepreneurship
บป. 201 การบริหารการปฏิบตั ิการ
3 (3-0-6)
OM 201 Operations Management
ศ.213
EC 213
ศ.214
EC 214

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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สษ.221
EL 221
สษ.321
EL 321

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
Communicative Business English 1
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
Communicative Business English 2

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

สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาวิชาโท หรือ วิชาเอกคู่การบัญชี มีเงื่อนไขการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. วิ ช า AC203 และ AC313 สามารถทดแทนวิ ชา AC202 ได้ ในทางกลั บ กัน วิช า AC202 ไม่ ส ามารถนับ
ทดแทนวิชา AC203 และ AC313 ได้
2. หากนักศึกษา ศึกษาวิชา AC202 AC203 และ AC313 จะไม่นับหน่วยกิตวิชา AC202 ในทุกกรณี
2.2 วิชาเอก
33
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่คณะฯ กาหนด ดังนี้
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
AC 311 Intermediate Accounting 1
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2
AC 312 Intermediate Accounting 2
บช.313 การบริหารต้นทุน
AC 313 Cost Management
บช.314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 314 Accounting Information Systems
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
AC 315 Tax Accounting
บช.316 การสอบบัญชี
AC 316 Auditing
บช.317 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน
AC 317 Enterprise Risk Management and Internal Control
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1
AC 411 Advanced Accounting 1
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2
AC 412
บช.413
AC 413

Advanced Accounting 2
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Statement Analysis

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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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2.2.2 วิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน
AC 421 Seminar in Financial Accounting
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
AC 431 Seminar in Management Accounting
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี
AC 441 Seminar in Auditing
บช.451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 451 Seminar in Accounting Information Systems
บช.461 สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
AC 461 Seminar in Taxation

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

2.3 วิชาเลือก/วิชาโท
18
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
1. เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 6 วิชา 18 หน่วยกิต โดยไม่จากัด
ว่าจะต้องเลือกวิชาภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน หรือ
2. เลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะฯ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และเมื่อศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทแล้ว นักศึกษาจะได้วิชาโทในหลักสูตรนั้นๆ
โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. หากรายวิชาใดในโครงสร้างของวิชาโท ถูกระบุให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างวิชาเอกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การศึกษาเพียงครั้งเดียว สามารถนับเป็นรายวิชาตามโครงสร้างได้ ทั้งวิชาเอกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและวิชาโทที่
นักศึกษาเลือกศึกษา แต่จานวนหน่วยกิตของวิชาโทในส่วนที่ไม่นับซ้ากับวิชาเอกของหลักสูตรบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต
2. หากมีหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาจากหมวดวิชาโทที่นักศึก ษาเลือกไว้ หรือ
หมวดวิชาเลือกตามที่สาขาบัญชีกาหนดไว้ให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
3. หากนักศึกษาเลือกศึกษาตามทางเลือกวิชาโท แต่ยังศึกษาได้ไม่ครบตามเงื่อนไขวิชาโทนักศึกษาสามารถนา
หน่ ว ยกิ ต ของวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว นั้ น มานั บ เป็ น หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ให้ เ ข้ า เงื่ อ นไขของวิ ชาเลื อ กได้ ทั้ ง นี้
ต้องศึกษาวิชาโทมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน
AC 421 Seminar in Financial Accounting
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ
AC 422 International Accounting

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บช.423 การบัญชีสาหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
AC 423 Accounting for Specific Business
บช.424 การบัญชีมูลค่ายุติธรรม
AC 424 Fair Value Accounting
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
บช.331 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
AC 431 Seminar in Management Accounting
บช.432 การบัญชีบริหารชั้นสูง
AC 432 Advanced Management Accounting
บช.433 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
AC 433 Accounting for Planning and Control
กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
บช.341 การบัญชีนิติวิทยา
AC 341 Forensic Accounting
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี
AC 441 Seminar in Auditing
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
AC 442 Information Systems Audit and Control
กลุ่มวิชาภาษีอากร
บช.461 สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
AC 461 Seminar in Taxation
บช.462 การวางแผนภาษี
AC 462 Tax Planning
บช.463 ปัญหาการภาษีอากร
AC 463 Tax Problem
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช.351 เทคโนโลยีเกิดใหม่สาหรับวิชาชีพบัญชี
AC 351 Emerging Technology in Accounting Professions
บช.451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 451 Seminar in Accounting Information Systems
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
AC 452 Accounting Integration for ERP

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

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

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

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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กลุ่มวิชาทางการบัญชีอื่นๆ
บช.295 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 1
AC 295 Special Topics in Accounting 1
บช.296 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 2
AC 296 Special Topics in Accounting 2
บช.395 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 3
AC 395 Special Topics in Accounting 3
บช.396 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 4
AC 396 Special Topics in Accounting 4
บช.495 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 5
AC 495 Special Topics in Accounting 5
บช.496 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 6
AC 496 Special Topics in Accounting 6
บช.492 ระเบียบวิธีคิดวิธีวจิ ัยเบื้องต้นทางการบัญชี
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting
บช.499 การศึกษาอิสระทางการบัญชี
AC 499 Independent Study in Accounting
ภาควิชาการเงิน
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
FN 241 Risk Management and Insurance
กง.251 ตลาดการเงิน
FN 251 Financial Markets
กง.311 การบริหารการเงิน
FN 311 Financial Management
กง.312 การลงทุน
FN 312 Investments
กง.313 การเงินระหว่างประเทศ
FN 313 International Finance
กง.332 การบริหารสินเชื่อ
FN 332 Credit Management
กง.351 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
กง.411 การวิเคราะห์อนุพันธ์
FN 411 Derivatives Analysis
กง.422 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
FN 422 Financial Viability Study

3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
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)
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กง.451 การวิเคราะห์ตราสารทุน
FN 451 Equity Securities Analysis
กง.452 การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์
FN 452 Asset Management and Portfolio Analysis
กง.453 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
FN 453 Financial Risk Analysis and Management
ภาควิชาระบบสารสนเทศและการจัดการ
รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ
IS312 Business Intelligence and Analytics
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
IS314 Database Systems
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
IS315 Information systems Analysis
รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
IS 319 Electronic Business
รส.461 เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
IS461 Tools for Data Analytics
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
บป.312 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
OM312 Operations Planning and Control
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
OM316 Business Forecasting
บป.412 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
OM412 Organizational Performance Measurement
บป.425 การตรวจสอบการดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
OM425 Operational Audits and Risk Management
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
RB211 Introduction to Real Estate Business
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
RB212 Introduction to Real Estate Valuation
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
RB332 Business Valuation
วิชากลางของคณะฯ
พบ.321 การให้คาปรึกษาทางธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา
BA 321 Consulting Practices using Case Study

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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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พบ.331
BA331
พบ.332
BA332

โอกาสทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
Business Opportunities in Japan
โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน
Business Opportunities in China

3 (2-2-5)

พบ.333
BA333
พบ.334
BA334
พบ.335
BA335
พบ.336
BA336
พบ.337
BA337
พบ.338
BA338
พบ.339
BA339
พบ.340
BA340
พบ.341
BA341
พบ.342
BA342

โอกาสทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
Business Opportunities in Singapore
โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค CLMV
Business Opportunities in CLMV
โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย
Business Opportunities in Thailand
โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กาหนด 1
Business Opportunities in Selected Country I
โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กาหนด 2
Business Opportunities in Selected Country II
การจัดการธุรกิจแบรนด์หรู
Luxury Brand Management
หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 1
Special Topics in Business Administration 1
หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 2
Special Topics in Business Administration 2
หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 3
Special Topics in Business Administration 3
หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 4
Special Topics in Business Administration 4

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)

3. วิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรีที่แนะนาให้นักศึกษาเลือกศึกษา มีดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โดยเลือกศึกษารายวิชานอกสาขาวิชาเอก หรือ
2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ ให้
หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า
ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน
ด้วย
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ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชาศึกษา
ทั่วไปส่วนที่ 2) ยกเว้น วิชาหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัส 2xx ขึ้นไปสามารถนับเป็นวิชาเลือกเสรีได้
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 ถึง มธ.
156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
เงื่อนไขการศึกษาวิชาโทการบัญชี
1) สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
18
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้ และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับแต่ละรายวิชา ไม่ต่ากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่า
กว่า 2.00
1. บังคับ 5 วิชา
15 หน่วยกิต
บช.203 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
AC203 Cost Accounting
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 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Management
บช.314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 314 Accounting Information Systems
2. เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.) อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 24
หน่วยกิต
นักศึกษา
นอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโทการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้ โดยต้องสอบ
ไล่ได้ในรายวิชาบังคับที่ไม่ใช่วชิ าแกนบังคับและวิชา BA291 Introduction to Business ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แต่ละ
รายวิชาไม่ต่ากว่า C และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไม่ต่ากว่า 2.00
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 INTRODUCTION TO BUSINESS
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
บช.203 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
AC203 Cost Accounting
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
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บช.312
AC 312
บช.313
AC 313
บช.314
AC 314
บช.X1X

การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบริหารต้นทุน
Cost Management
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาเอกการบัญชี อีก 3 หน่วยกิต

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

3.1.5 แผนการศึกษา
รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการเปิดตารางในแต่ละปีการศึกษา
 สาหรับนักศึกษาที่ขน
ึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาปีการศึกษา

2561 เป็นต้นไป
ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ภาคเรียนที่ 2
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
กง.201 การเงินธุรกิจ
บช.203 การบัญชีตน้ ทุน
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
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สาหรับนักศึกษาทุกรุ่น ที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เป็นต้นไป
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช.313 การบริหารต้นทุน
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
พบ.202 การภาษีอาการ
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กต.201 หลักการตลาด
ทม.201 หลักการบริหาร
บช.314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
พบ.201 กฎหมายธุรกิจ
อ.211 การฟัง-พูด
รวม



หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
บช.316 การสอบบัญชี
บช.317 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
พบ.204 สถิติธุรกิจ
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษรหัส EL หรือ EG)
วิชาเลือก/วิชาโท 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
วิชาเลือก/วิชาโท 2
วิชาเลือก/วิชาโท 3
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนฤดูร้อน
พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ

หน่วยกิต
3
3
ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
บช.4x1 วิชาสัมมนา
พบ.401 การบริหารเชิงกลุยทธ์
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
วิชาเลือก/วิชาโท 4
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก/วิชาโท 5
วิชาเลือก/วิชาโท 6
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
9
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 :
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงาน เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทา
โครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
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.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับ
ความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนทีส่ ัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL
MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
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.
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม

3 (3-0-6)

TU102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึง่ เป็นทักษะสาคัญที่
จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชวี ิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกาย
การจัดการความเครียด การสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึง้ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
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
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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.
(บังคับใช้กับนักศึกษารุน่ ปีการศึกษา 2561)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
องค์ประกอบพื้นฐาน คุณค่า และความหมายของงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
การวิเคราะห์ วิพากษ์ ดนตรี ภาพยนต์ ศิลปะและการแสดง และละคอน ทัศนศิลป์ วรรณกรรม และสภาพแวดล้อมสรรค์
สร้าง และการเชื่อมโยงงานศิลปะและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างกับชีวิตตนเอง และบริบททางสังคม
The course investigates fundamental elements, values and meanings of art and built
environment. These include analyses and criticisms of music, film, performance, drama, visual art,
literature and the built environment. Connecting these works of art and environment to lives and
social contexts is also focus for the course.
(บังคับใช้กับนักศึกษารุน่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ มนุษย์
และสรรพสิ่ง ทัง้ สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยัง่ ยืน
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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มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอด
ความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
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.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสม ตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
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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
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 SELF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning
to live harmoniously and respectfully with others and the society.
ส่วนที่ 2
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยคเพื่อพัฒนาการพูดให้มี
ประสิทธิภาพ การฟั งบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and informal
situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation patterns to improve
comprehensibility and fluency; listening practice through various types of speeches; development of
cultural awareness and critical thinking to promote successful communication across cultures.
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กลวิธีใน
การวางโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการระดับพื้นฐาน และความสามารถในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการทั่วไปที่
สะท้อนความต้องการของผู้เรียนและสัมพันธ์กับกิจกรรมการอ่านและการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
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Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize information
from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability to write general
academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and writing tasks.
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนบังคับ
พบ.201 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA 201 Business Law
วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 2
- นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบได้วชิ า พบ.291
ศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจได้แก่รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยลักษณะกฎหมายและการชาระบัญชี
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่นหลักกฎหมายซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ กู้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา
ตั๋วเงินฯลฯ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
Prerequisite : - Thammasat Business School and second-year student status
- Non - Thammasat Business School have earned credits of AC 291
The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of
business. Review of particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right
and bankruptcy, etc. Also covered are the applications of law to financial instruments.
พบ.202 การภาษีอากร
BA 202 Taxation

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : - นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 2
- นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องสอบได้วชิ า พบ.291
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีศลุ กากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีปา้ ยความรับผิดชอบ
ของบุคคลและองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี
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Prerequisite : - Thammasat Business School and second-year student status
- Non - Thammasat Business School have earned credits of AC 291
An overview of excise taxes and custom taxes, the tax treatment of individuals, partnerships
and corporations. Topics include value-added taxes, specific purpose taxes, property taxes, and other
related taxes collected by government agencies.
พบ.204 สถิติธุรกิจ
BA 204 Business Statistics

3 (3-0-6)

การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ของประชากรทฤษฎีความน่าจะเป็น
(ทฤษฎีเบส์) ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้การแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอยหลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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
พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ
3 (ฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
BA301 Business Internship
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 3
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชีและการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามาใช้ในการทางานในองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ
สาหรับการดาเนินการจะอยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและผูบ้ ริหารของ
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ตลอดระยะเวลาฝึกงาน โดยมีการตกลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลทีช่ ัดเจน โดยจะฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
หรือองค์กรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
Prerequisite: Thammasat Business School and third-year student status
Apply the knowledge acquired in accounting and business management to the real-world
work in the business organization, government agencies or other organizations.
Thammasat Business School and Executives of the business organization, government
agencies or other organizations will supervise the students during the internship period. The scope of
work, duties and responsibilities, the length of internship period and evaluation criteria are specified
and agreed upon by both parties no less than 240 working hours per semester.
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พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BA 401 Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ที่ 4
หลักการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยจะครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่
กระบวนการของการนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และกระบวนการติดตามประเมินผลรวมถึงการเรียนรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ที่
จาเป็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์
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.
บช.201 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
AC 201 Fundamental Accounting
หลักการเบื้องต้น แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทาและการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ
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.
บช.203 การบัญชีตน้ ทุน
3 (3-0-6)
AC 203 Cost Accounting
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.201
ความสาคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทึกต้นทุนในระบบบัญชี
ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนค่าใช้จา่ ยการผลิต การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชีสาหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีตน้ ทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่าง ระบบบัญชีสาหรับการผลิตแบบทันเวลา
Prerequisite : Have earned credits of AC 201
The role and importance of cost accounting ; cost terminology and cost accumulation
systems, cost calculation under job order costing, cost calculation under process costing ;
manufacturing overhead cost allocation, joint cost allocation and accounting for by- product, variable
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costing and absorption costing system, standard costing system and variance analysis, costing system
for just-in-time production.
กง.201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN 201 Business Finance
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.201 หรือ บช.291
หลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้องรับผิดชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแส
เงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของ
เงินตามเวลา นโยบายเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสัน้ และระยะยาว
รวมถึงต้นทุนของเงินทุน
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 or AC 291

The basic principles of financial management for business; the responsibilities of
financial managers; maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis,
financial planning, fundamental analysis on risk, return, and asset pricing models, time value of
money, working capital policies, capital budgeting, financing mix, short-term and long-term
financing, and the costs of capital
กต.201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MK 201 Principles of Marketing
(สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าคณะพาณิชย์ฯ เท่านัน้ )
ความหมายและความสาคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็นหน้าทีห่ ลักที่สาคัญอย่างหนึง่ ทาง
ธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และผลกระทบที่สาคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
สภาพแวดล้อมที่มผี ลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการ
บริหารการตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการตลาด
The course introduces the definition of marketing and its importance as a vital business function.
Topics include evolution of marketing, influences of marketing on economics and the society, marketing
environment, consumer behavior, segmentation, targeting, positioning, optimal marketing mix for
businesses of various sizes and consumers with distinct levels of technology accessibility, introductory
marketing management, and ethics of marketers.
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รส.201 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 201 Digital Technology for Business
แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เทคโนโลยีดิจทิ ลั ทาลายธุรกิจที่ดาเนินงานแบบเดิมอย่างไร การ
ปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทลั การคิดและออกแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น ข้อมูลและ
สารสนเทศของธุรกิจดิจิทัล การตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีทนี่ ามาใช้ ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
ที่ใช้สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินการธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมคล่องตัวรวดเร็ว
The key forces for change in business, how digital technology disrupts traditional business,
digital business transformation, rethinking and redesigning of digital business, the new technology,
applications, data and information platforms of digital business, managing digital business IT/ IS
infrastructure, Cyber security awareness and technology, and understanding how to use software for
planning and decision making support of digital business operations in the agile environment.
ทม.201 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
HR 201 Modern Management and Entrepreneurship
แนวคิดทางการบริหารและการประกอบการ วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร
ประเภทและคุณลักษณะผู้ประกอบการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้นา การสร้าง
แรงจูงใจ และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรม การบริหาร การใช้เครื่องมือทางการบริหารยุค
ดิจิตอล
Management and entrepreneurship concepts, evolution of management, roles and skills of
managers, types and characteristics of entrepreneurs, planning, organizing, human resource
management, leading, controlling, managerial decision making, ethics, and use of various management
tools in the digital era
บป.201 การบริหารการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OM 201 Operations Management
การศึกษาแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือในการออกแบบ วิเคราะห์ และปรับปรุงความสามารถหลั กทาง
ปฏิบัติการ และการนาไปใช้โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา โดยครอบคลุมกลยุทธ์การปฏิบัติการ ผลิตภาพ
การออกแบบสินค้าและบริการ การออกแบบกระบวนการ การบริหารคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหาร
โครงการ การบริหารโซ่อุปทานการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร และการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
Study of concepts, techniques and tools to design, analyze, and improve core operational
capabilities, and their application to a broad range of industries. Topics include operations strategy,
productivity, product/ service design, process design, quality management, inventory management,
project management, supply chain management, operational performance measurement and
operations for sustainability.
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วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 213 Introductory Microeconomics
(สาหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคา
อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกาหนด
ราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
การผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
(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.
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 214 Introductory Macroeconomics
(สาหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคานวณ
รายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิ น ปัญหาการ
ว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนาดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไป
ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
(For students who are not Economics majors)
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and
problems in the context of Macroeconomics; determination of national income; money markets,
supply of and demand for money; Macroeconomic problems including unemployment, inflation, and
deflation, fiscal and monetary policies used for economic stabilization; the balance of payments;
foreign exchange market and exchange rate determination; application of economic indicators to
analyze economic situations.
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วิชาของสถาบันภาษา
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
EL 221 Communicative Business English 1
วิชาบังคับก่อน: สษ. 172 หรือ มธ. 105
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ใน
บริบทของการทาธุรกิจระหว่างประเทศได้ รายวิชานี้เน้นการพัฒนาทั้งในด้านความคล่องและความถูกต้องในการใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้รายวิชานี้ยงั มุ่งเน้นการพัฒนาความมั่นใจของนักศึกษา
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในบริบทของการทาธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย คาศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
นั้นจะถูกนามาฝึกใช้ร่วมกับการฝึกทั้ง 4 ทักษะ นักศึกษาต้องทางานในลักษณะเดี่ยวและกลุ่ม อีกทั้งนักศึกษายังต้องใช้การ
วิเคราะห์เพื่อใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิม ทฤษฎีทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสื่อ ในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมายอีก
ด้วย
Prerequisite: Have earned credits EL 172 or TU 105
This course aims to develop students’ business related communication skills in order to
prepare them to use English in international business context. This course focuses on improving
students’ fluency and accuracy in four skills; listening, speaking, reading and writing. Business related
vocabulary is incorporated in the practice of the four skills. Students are required to work individually
and in groups. This course also requires the students to critically apply current knowledge and theory
in business as well as information from trustworthy sources of media in completing both individual and
group assignments.
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
EL 321 Communicative Business English 2
วิชาบังคับก่อน: สษ. 221
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารขั้นสูงทีเ่ กี่ยวข้องกับทางธุรกิจ สาหรับเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อมีส่วนร่วมและนาธุรกิจในระดับนานาชาติ รายวิชานี้มุ่งทีจ่ ะพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งเพิ่ม
ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับธุรกิจนานาชาติ อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึกฝนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ผู้เรียน
ต้องทาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม่ และต้องใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงการนาทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจที่
ทันสมัยมาใช้ในการทางานอย่างมีวิจารณญาณ
Prerequisite: EL 221
This course aims to develop students’ advanced business related communication skill s in
order to prepare them to use English in participating and leading international business. This course
focuses on enhancing students’ fluency and accuracy in four skills; listening, speaking, reading and
writing. The course also raises the students’ confidence in English communication in international
business context. Advanced business related vocabulary is incorporated in the practice of the four skills.
Students are required to work individually and in groups. This course also requires the students to
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critically apply current knowledge and theory in business as well as information from trustworthy sources
of media in completing both individual and group assignments.
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
AC 311 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการ วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินระยะสัน้ และ
ประมาณการหนีส้ ิน การจาแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ ินข้างต้นแต่ละรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Prerequisite :Have earned credits of AC 201
Conceptual framework for financial reporting; Principles and accounting treatments for assets,
short-term liabilities and provisions; classification, recognition, measurement, valuation, presentation
and disclosure of assets and the above liabilities in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
AC 312 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
หลักการวิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาว การจาแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการ วิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชีสาหรับสัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการนาเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กาไรต่อหุ้น
การนาเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงิน การจัดทางบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดหลักการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Prerequisite: Have earned credits of AC 201
Principles and accounting treatments for long-term liabilities; Classification, recognition,
valuation, presentation and disclosure of long-term liabilities in accordance with Thai Financial
Reporting Standards; Principles and accounting treatments for leases; Recording and presenting the
stockholder’s equity transactions in financial statements; Earnings per share; Financial statement
presentation and disclosure; the preparation of statement of cash flows; Accounting policies, changes
in accounting policies, and error corrections; Revenue recognition in accordance with Thai Financial
Reporting Standards.
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บช.313 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC 313 Cost Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.203
การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่
แน่นอน ระบบงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกาไร การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน ราคาโอน ต้นทุนคุณภาพ
งบประมาณจ่ายลงทุน
Prerequisite : Have earned credits of AC 203
Use of cost information for planning, controlling under certainty and uncertainty events.
budgeting system, cost- volume- profit analysis, differential cost analysis, responsibility accounting,
performance evaluation of units in organization, transfer pricing, cost of capital and capital budgeting.
บช.314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 314 Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201และ รส.201
หลักการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตัวแบบธุรกิจ กระบวนการธุรกิจและรายการค้า การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและการรายงาน เอกสารและรายงานทางธุรกิจรวมทั้งการจัดทาเอกสารประกอบระบบ
หลักการพื้นฐานของความมั่งคงและการควบคุมระบบ
Prerequisite: AC201 and IS201
Concepts of accounting information systems, business models, business processes and
transactions; computerization in processing, and reporting; typical business documents and reports
and proper system documentation; the fundamental of systems security and controls.
บช.315 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC315 Tax Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และพบ.202
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างกาไรทางบัญชีและกาไรทางภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกต่าง
ดังกล่าวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายการ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการบัญชีสาหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ความรับผิดชอบในการเสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพและ
อานาจของเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเรียกเก็บเพิ่มเติม
Prerequisite : Have earned credits of AC 201 and BA 202
The relationship and differences between accounting income and taxable income; and the
recording of those differences; Personal income tax; Corporate income tax; Withholding tax; Valueadded tax, Specific business tax and Accounting for deferred income tax, ; Tax responsibilities;
Professional ethics; Authority of tax officers in tax assessment and collection.
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บช.316 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 316 Auditing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และบช.312
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี องค์ประกอบสาคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและ
วิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ การวางแผนงานตรวจสอบ ข้อผิดพลาด
และการทุจริต การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและกลยุทธ์การตรวจสอบ ความมีสาระสาคัญ การตรวจสอบการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การสุ่มตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระในวงจรและบัญชีที่สาคัญต่างๆ การประยุกต์ใช้การตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารณญาณและการประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานของงาน
ตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
General concepts about auditing, auditing standards, major components of assurance services
and audit profession, Code of Ethics for auditors, audit quality control, audit planning, errors and fraud,
assessment of audit risks and related audit strategies, materiality, tests of financial reporting controls,
audit sampling, tests of control and substantive tests of major cycles and accounts, critical
applications of a questioning mindset and evaluations of reasonable alternatives to reach wellreasoned conclusions and to form an opinion in the auditor’s report.
บช.317 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
AC 317 Enterprise Risk Management and Internal Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201
แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การประเมินผลการ
ควบคุมภายในแนวความคิดพืน้ ฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide
Risk Management) การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงาน
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
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.
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บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
AC 411 Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
การบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมกิจการร่วมค้าและบริษทั ย่อย การบัญชี
สาหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมการงาน การจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวม การบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและ
การป้องกันความเสี่ยงสาหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และส่วนงานดาเนินงาน
Prerequisite: Have earned credits of AC311 and AC312
Accounting for Business Combinations; Accounting for investments in associates, joint venture,
and subsidiaries; Accounting for joint arrangement; Preparation of consolidated financial statements;
Accounting for foreign currency transactions and hedging of foreign currency transactions; Translation
of foreign currency financial statements; Disclosure of related party transactions; and operating
segments.
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
AC 412 Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
หลักการรับรู้รายได้การวัดมูลค่ารายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการ
รับรู้รายได้ หลักการ วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลักการบัญชีสาหรับมูลค่ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การจัดประเภท การแสดงรายการของสินทรัพย์
ทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ความแตกต่างของหนี้สินทางการเงินและตราสารทุน การบัญชีเกี่ยวกับ
ตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีปอ้ งกันความเสี่ยง
Prerequisite: Have earned credits of AC 311 and AC 312
Recognition and measurement of revenue in accordance with Thai Financial Reporting
Standards; Implementation guidance for revenue recognition; Principles and accounting treatments for
employee benefits; Principles for fair value accounting in accordance with Thai Financial Reporting
Standards; Accounting treatments for financial instruments; Classification, presentation of financial
assets; Impairment of financial assets; Distinguishing financial liabilities from equity instruments;
Accounting treatments for derivatives; and Hedge Accounting.
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บช.413 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)
AC 413 Financial Reporting and Statement Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสาคัญของงบการเงินสาหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงงบการเงินระหว่าง
กาล ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่าง
กัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นทีส่ าคัญ
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Presentation and disclosure of accounting information in various industries including interim
reporting; Linkage between financial statement items; Effects of accounting choices; Tools and
techniques for an analysis of financial statement and other financial reporting.
2.2.2 วิชาเอกเลือก
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
AC 421 Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
คาจากัดความวัตถุประสงค์ หลักการและวิวัฒนาการของการบัญชีรวมถึงปัญหาเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางด้าน
จริยธรรมและอื่นๆอันเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษีอากรฯลฯ หัวข้ออภิปรายจะ
มุ่งเน้นถึงความรู้ใหม่หรือประเด็นที่นา่ สนใจซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปีและฝึกให้รู้จักทักษะในการ
นาเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนาเสนอด้วยวาจา
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Definition, objectives, concepts, and evolution of accounting including the problems and
issues on code of ethics and external environment such as economic, social, law, tax, etc.; Discussion
topics focus on new knowledge or interesting issues, which may vary according to the current
environment. Enhancing written and oral presentation skills.
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
AC 431 Seminar in Management Accounting
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.313
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องจริยธรรมนักบัญชี ประเด็นต่าง ๆทางการบัญชีบริหารที่
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
Prerequisite : Have earned credits of AC 313
Discussion and exchanging of opinions on the professional ethics, various contemporary issues
and recent changes in management accounting field.
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บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 441 Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.316
การวิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้ การใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ด้านต่าง ๆ ของจรรยาบรรณ หลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการ
สอบบัญชี ตลอดจนเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ
Prerequisite : Have earned credits of AC 316
Analysis, discussions and researches to create in- depth knowledge and understanding in
problems which might occur during the course of the audit and also in how to solve such problems.
The use of case studies, which involve problems relating to ethics, audit principles, audit practices,
independence, responsibilities, auditing standards, as well as current issues in the audit profession.
บช.451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 451 Seminar in Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และ รส.201
ประเด็นปัจจุบนั และที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี รายงาน การควบคุมภายใน แง่มุมด้าน
เทคโนโลยีกรณีศึกษา และงานวิจัยเชิงวิชาการด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Prerequisite: Have earned credits of AC201 and IS201
Current and emerging issues in accounting information systems, reports, internal controls,
technological aspects, case studies and academic research in accounting information systems
บช.461 สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 461 Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.315
ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ วิเคราะห์คาวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคาพิพากษาของ
ศาล คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี อ ากร ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า กรมสรรพากรและในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
Prerequisite :Have earned credits of AC 315
Current issues in tax policy; analysis of tax issues Analysis of tax rulings from Court’s orders,
Board of Taxation, Royal Decree Committee Office, Revenue Department, and related parts of BOI Act
and International taxation, as well as the new enforcements from the Revenue Codes.

Page | 46

มคอ.2

2.3 วิชาเลือก/วิชาโท
กลุ่มวิชาการบัญชี
บช.291 หลักสาคัญของการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 291 Essentials of Accounting
(สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ)
หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทัง้ การบัญชีการเงินและการ
บัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
(ไม่นบั หน่วยกิตให้กับนักศึกษาของคณะฯ และนักศึกษานอกคณะฯ ที่ศึกษาสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชา
การเงินเป็นวิชาโท)
(For non - Thammasat Business School students.)
This course covers the basic accounting principles, accounting cycle, types and benefits of
financial and managerial accounting. The course emphasizes on accounting information interpretation
and uses of accounting information for business decision making
(This course is not permitted for students of Thammasat Business School and any students
who intend to minor in Accounting or Finance.)
บช.295 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 1
3 (3-0-6)
AC 295 Special Topics in Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 2
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and second-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
บช.296 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 2
1.5 (1.5-0-3)
AC 296 Special Topics in Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 2
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and second-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
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บช.331 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3 (3-0-6)
AC 331 Accounting for Environmental and Social Responsibility
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.202 หรือ บช.203
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบ
ของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก
และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมการจัดทารายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Prerequisite: Have earned credits of AC 202 or AC203
Sustainable development concepts, corporate environmental and social responsibility;
negative impacts of business activities on the environment and natural resources; environmental
management process; identification, collection, and analysis of environment-related costs and earnings
information; environmental reporting, and sustainability reporting.
บช.341 การบัญชีนิติวิทยา
3 (3-0-6)
AC 341 Forensic Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.316
แนวคิดและหลักปฏิบัติทางด้านการบัญชีนิติวิทยา นิยามและการจาแนกประเภทการฉ้อฉล จิตวิทยาการฉ้อฉล
การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน อาชญากรรมไซเบอร์
การรวบรวมหลักฐาน เทคนิคการสัมภาษณ์พยานและผู้ต้องหา การเขียนรายงานการสืบสวน
Prerequisite: Have earned credits of AC316
Concepts and Methodology of Forensic Accounting. Fraud definition and schemes.
Psychology of Fraud. The detection and prevention of financial fraud and white-collar crime activities.
Money Laundering. Cyber Crime. Evidence Collection. Interviewing witnesses and potential suspects.
Writing investigative report.
บช.351 เทคโนโลยีเกิดใหม่สาหรับวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
AC 351 Emerging Technology in Accounting Professions (accounting major elective)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และ รส.201
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานการบัญชีปัจจุบันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ ซอฟต์แวร์ทางการ
บัญชีสนับสนุนงานการบัญชี เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้กับการบัญชี
Prerequisite: Have earned credits of AC201 and IS201
Emerging and current information technology in accounting, software packages supporting
accounting tasks, data analytic tools and techniques specific to accounting applications.
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บช.395 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 3
3 (3-0-6)
AC 395 Special Topics in Accounting 3
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 3
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and third-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
บช.396 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 4
1.5 (1.5-0-3)
AC 396 Special Topics in Accounting 4
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 3
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and third-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
บช.422 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
AC 422 International Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.201 และ นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4
การบัญชีเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สภาพภูมิหลังเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งในรายงานการเงินระหว่างประเทศ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการบัญชีที่มผี ลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีแต่ละประเทศ ปัญหาการ
กาหนดราคาโอนบทบาทและข้อจากัดในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินและการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็นทางด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และการกากับดูแลกิจการ
Prerequisite : Have earned credits of AC201 and fourth-year student status
Comparison of international accounting practices , background for a profound understanding of
international financial reporting, factors affecting international accounting standards and practices,
the problem of international transfer pricing, roles and limitations of accounting information system in
the financial statements analysis and international business management, related tax issues and
corporate governance.
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บช.423 การบัญชีสาหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
3 (3-0-6)
AC 423 Accounting for Specific Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และบช.312
การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจโรงแรมธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจที่มี
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
This course will cover an in-depth examination of accounting treatment for Insurance,
Petroleum, Hotel, Bank, SMES, and other specific industries.
บช.424 การบัญชีมูลค่ายุติธรรม
3 (3-0-6)
AC424 Fair Value Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.311 และ บช.312
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมการวัดมูลค่ายุติธรรมการบัญชีมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวโยงกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ของโลกการบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงอนุพนั ธ์ทางการเงิน)ทางเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินทางการเงินของกิจการการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและการบัญชีสาหรับการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
Prerequisite : Have earned credits of AC 311 and AC 312
Fair value hierarchy; Measurement of fair value; Fair value accounting implicated in the global
financial crisis; Accounting for financial instruments (including derivatives); Fair value option; Fair value
of own debts; Hedge accounting; Impairment of financial assets; Accounting for share-based payments
บช.432 การบัญชีบริหารชั้นสูง
3 (3-0-6)
AC432 Advanced Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.313
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ และการศึกษารูปแบบ
การจัดการต้นทุนที่เป็นแบบอย่าง
Prerequisite: Have earned credits of AC 313
Strategic cost management, strategic management accounting, strategic cost analysis, and best
practice and show cases in cost management.
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บช.433 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
3 (3-0-6)
AC433 Accounting for Planning and Control
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บช.313
แนวคิดของการวางแผนและควบคุมในองค์กร ประเภทของระบบการควบคุมการติดตามประเมินผล เครื่องมือ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และการบริหารเชิงสมดุล
Prerequisite: Have earned credits of AC 313
Planning and control concepts in the organization, types of control and evaluation system,
strategic controlling tools, economic value added,and balanced scorecard.
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
AC442 Information Systems Audit and Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.314 และ บช.316
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจากพัฒนาการ
เทคโนโลยีที่มีต่อการตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการ
ประเมินประสิทธิผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการตรวจสอบตลอดจนการ
จัดทารายงานการตรวจสอบ
Prerequisite : Have earned credits of AC 314 and AC 316
Principles and concepts of auditing and control per COBIT, the effect of technological
development on audit and control, at the corporate level, departmental level and other related
systems, evaluation of internal control effectiveness, audit techniques, the use of audit software and
the preparation of the audit report.
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
AC 452 Accounting Integration for ERP
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.314
แนวความคิดวิธีการและหลักการของการประยุกต์ทางบัญชีเพื่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
(Enterprise Resource Planning, ERP) ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต การจัดหาและการเลือก Software ที่
รองรับระบบERP การนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรการ
ประยุกต์ใช้ ERP Software packages จากบริษัทที่เป็นผู้นาทางด้าน ERP application (เช่น Oracle) ในกระบวนการ
ทางธุรกิจรวม การศึกษาระบบย่อยและการนาระบบย่อยมาใช้งานร่วมกันในระบบ ERP
Prerequisite : Have earned credits of AC 314
Concepts, methods, and principles of prevailing and the future trend of Enterprise Resource
Planning (ERP) as well as an accounting application in the ERP system. The course also includes
selecting ERP software, introducing ERP to an organization, and factors that would affect the success of
ERP system in a firm. The course also focuses on applying ERP Software packages from the leaders in
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ERP application (such as Oracle) in business processes, and also includes a study of sub-systems and
how to integrate sub-systems into ERP.
บช.462 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
AC 462 Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.315
บทบาทและความสาคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบของการภาษีอากรที่มีต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การนาองค์ความรูท้ างด้านภาษีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกนโยบายภาษีของกิจการเพื่อให้การ
เสียภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของประมวลรัษฎากร
Prerequisite :Have earned credits of AC 315
Roles and importance of tax planning for business; effects of tax on business; applications of
tax knowledge in determining a tax policy in order to achieve efficiency of tax payment under the
Code of Revenue.
บช.463 ปัญหาการภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC 463 Tax Problem
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า บช.315
วิเคราะห์คาวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคาพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการลงทุน ข้อกาหนด
พระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
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.
บช.492 ระเบียบวิธีคิดวิธีวจิ ัยเบื้องต้นทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC 492 Basic Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางการบัญชีขั้นพืน้ ฐาน กระบวนการในการทาวิจัย และการออกแบบระเบียบวิธี
วิจัยต่างๆ ที่ใช้ในแวดวงการวิจยั ทางบัญชี การตัง้ คาถามวิจยั และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
Basic knowledge of accounting research; Research process and designs used in academic
accounting research; Research problem identification and the designs for research methodology.
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บช.495 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 5
3 (3-0-6)
AC 495 Special Topics in Accounting 5
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 4
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
บช.496 หัวข้อพิเศษ ทางการบัญชี 6
1.5 (1.5-0-3)
AC 496 Special Topics in Accounting 6
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 4
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in accounting that benefit students’ thinking and future careers.
บช.499 การศึกษาอิสระทางการบัญชี
3 (0-0-9)
AC 499 Independent Study in Accounting
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาเอกการบัญชี ฐานะชัน้ ปีที่ 4
การศึกษาเชิงลึกด้านประเด็นปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการบัญชีภายใต้การควบคุมดูแลแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชา
Prerequisite : Accounting major and fourth-year student status
In-depth study of special accounting issues under the supervision of the advisor.
วิชาแกนบังคับ สาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 202 Management Accounting
วิชาบังคับก่อน สอบได้วชิ า บช.201
แนวคิดและการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ หัวข้อ
ครอบคลุมการคานวณต้นทุนผลิตแบบพื้นฐาน การปันส่วนต้นทุน งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์
ผลต่างการขายการบัญชีตามความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกาไร การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างทางเลือก การกาหนดราคาขาย
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Prerequisite : Have earned credits of AC 201
Concepts of product costing and tools for planning and decision-making. Topics include basic
product costing and cost allocations, budgeting, flexible budgeting and sales variance analysis,
responsibility accounting, cost-volume-profit analysis, differential cost analysis and pricing decision.
วิชาเอกการเงิน
กง.241 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3 (3-0-6)
FN 241 Risk Management and Insurance
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ
ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย หลักการ
ประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือกผูร้ ับประกัน การประกันต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย
ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ
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.
กง.251 ตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN 251 Financial Markets
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงินนโยบายการเงิน
อัตราดอกเบี้ย การกากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทางานของตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
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
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กง.311 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
FN 311 Financial Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า (1) กง.201 และ (2) กง.211
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการที่ผู้จดั การทางการเงินต้องเผชิญในสถานการณ์จริง การ
บริหารการเงินทั้งด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของกิจการการ นาเครื่องมือทางการเงินมา
ใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ การศึกษาในเชิงลึกของการนาโมเดลต่าง ๆ ทางการเงินมาใช้ในการ
กาหนดระดับและการตัดสินใจในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ภายใต้ภาวะความ
แน่นอนและความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) การกาหนดโครงสร้างทุน
และส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนจากหนี้ และส่วนของเจ้าของ และตราสาร
การเงินใหม่ ๆ การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน การตัดสินใจเช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง แนวคิดด้านปัญหาตัวแทนธรรมาภิ
บาลของกิจการ
Prerequisite: (1) Have earned credits of FN 201 and (2) FN 211
Theoretical concepts of corporate financial management applied to resolve financial problems and
issues encountered by management in the real world of business; the management of asset structure
and financial mix; the application of financial models and instruments on managing the assets,
liabilities and equities, valuation, the costs of capital, capital structure, capital budgeting under risk,
leasing, the concepts of agency problems and corporate governance
กง.312 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN 312 Investments
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า (1) กง.201 และ (2) กง.211
วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน ออปชั่น และตราสารซื้อขายล่วงหน้า วิธีการวัดอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ ปัจจัยกาหนดอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
Prerequisite: 1) Have earned credits of FN 201 and (2) FN 211
Valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, options, and futures
contracts; risk and return measurement of individual securities and portfolios, the determinants of risk
and return
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กง.313 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FN 313 International Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (1) กง.201 และ (2) กง.211 และ (3) ศ.212 หรือ ศ.214
ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชาระเงินเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ
กลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 201, and (2) FN 211, and (3) EC 212
or EC 214
The financial management for international business and its international economic
environment: international monetary system, the balance of current account, the balance of payment,
the foreign exchange market; the application of financial instruments and derivatives in the
international financial risk management, the roles of international financial institutions, such as the
International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and international financial corporations
กง.332 การบริหารสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN 332 Credit Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.311
ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่อของธุรกิจการค้า
สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ การกาหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็น การ
พิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การใช้ระบบประมวล
ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อ
Prerequisite: Have earned credits of FN 311
The importance and types of credit; loan decision processes of both corporate and financial
intermediaries; techniques for analyzing and evaluating credits, the determination of credit lines and
optimal interest rates, methods of evaluating loan proposals, debt restructuring and debt
management, computerized database systems in credit analysis
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กง.351 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN 351 Fixed-Income Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.312
ตราสารหนี้และกลไกการทางานของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและที่เป็นสากล โครงสร้างของตราสาร
หนี้ การกาหนดราคาพฤติกรรมความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนี้ทมี่ ีลักษณะซับซ้อน กลยุทธ์
การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้
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
กง.411 การวิเคราะห์อนุพันธ์
3 (3-0-6)
FN 411 Derivatives Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.312
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures/Forward) สิทธิอนุพันธ์เช่น Options
และ Warrants และสัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) ตลอดจนสิทธิแฝง ทฤษฎีการกาหนดราคาตราสารเหล่านี้
การออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็งกาไรหรือป้องกันความเสี่ยง
Prerequisite: Have earned credits of FN 312
Fundamental principles of derivatives, including futures, forward contracts, options, warrants,
swaps, and real options, derivatives pricing models, strategies for speculating or hedging
กง.422 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 422 Financial Viability Study
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า (1) กง.311 และ (2) กง.312
เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางการเงิน หลักและ
วิธีปฏิบัติในการจัดทาแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ การ
ขยายกิจการ การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ความล่าช้าของโครงการ และการสิน้ สุดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึง
กรอบแนวคิดของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้จริง (Real Options) ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะ
ยาวต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติทาโครงการจาลองที่มลี ักษณะเหมือนจริงทุกประการเพื่อนาทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์
Prerequisite: Have earned credits of (1) FN 311, and (2) FN 312
Various tools and techniques used in financial viability study; principles of and practice in
developing business plans, feasibility studies of projects including new projects, expansions, noncurrent-asset replacements, project delays, and terminations of projects; real options and evaluations
of long-term investments, a group project on a business feasibility study
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กง.451 การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
FN 451 Equity Securities Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.312
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์เศรษฐกิจการ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท การประเมินราคาหลักทรัพย์แบบการคิดลดกระแสเงินสด
การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณ การ
ประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
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
กง.452 การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์
3 (3-0-6)
FN 452 Asset Management and Portfolio Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า กง.312
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และพัฒนาการใหม่ในการบริหารสินทรัพย์ เช่น
แบบจาลอง Black-Litterman การลงทุนแบบ Factor investing และอื่นๆ โดยวิชานี้มงุ่ เน้นให้นักศึกษาได้ใช้ข้อมูลจริง
จากตลาดการเงินเพื่อสร้างแบบจาลองทางการเงินโดยใช้โปรแกรม Excel
Prerequisite: Have earned credits of FN 312
Theory and practice of modern portfolio management, portfolio construction, portfolio
performance evaluation, bond portfolio management, and new developments in asset management,
e.g. Black-Litterman model, factor investing, etc. Financial modeling using actual market data in Excel
program
กง.453 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN 453 Financial Risk Analysis and Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.311 และกง.312
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ทางการเงินที่องค์กรประสบ การวัดความเสี่ยงเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ แนะนาวิธี
และเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง
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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วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รส.312 ข่าวกรองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS 312 Business Intelligence and Analytics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า รส.201
แนวคิดกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และองค์ประกอบของข่าวกรองทางธุรกิจ คุณลักษณะและการทางาน
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ ของข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ ในทุ ก ระดั บ บริ ห ารประกอบไปด้ ว ย คลั ง ข้ อ มู ล ( Data
warehouse) เหมืองข้อมูล (Mining) Big data เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการตัดสินใจ รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขัน
ขององค์กร
Prerequisite: Have earned credits of IS201
Business Intelligence concept, framework, technique, methodology and components. Study
characteristic and process of Business Intelligence such as data warehouse, mining, big data for
management support, effective decision making and competitive advantage.
รส.314 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IS 314 Database Systems
การจัดการข้อมูลในรูปแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational) เชิงวัตถุ (Object Oriented) และ Entity Relationship
ภาษาสืบค้นข้อมูล Relational Algebra และ Structured Query Language การแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบภาพ (Graphic)
โดยใช้ตัวอย่างทางธุรกิจและระดับความซับซ้อนในระดับกลาง เรียนรู้ Distributed Database ในระดับเบื้องต้น
Course covers relational, object oriented, entity relationship models; Query languages:
relational algebra and structured query language; represent data in graphical form; and basic knowledge
of distributed database. Medium complexity business cases will be applied.
รส.315 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS 315 Information Systems Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า รส.314 และนักศึกษาฐานะปี 3
บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ฯ ประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพ กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและหาคาตอบสาหรับแก้ปัญหาให้กับองค์กร
ธุรกิจ เช่น การใช้แนวคิดเชิงระบบ เป็นต้น หลักการเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางานทางธุรกิจ
(Business process analysis and business process improvement) ขั้ น ตอนของกระบวนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ กิจกรรมที่ต้องทาในแต่ละขั้นตอน สิ่งนาเข้า (input) และผลลัพธ์ (outcome) ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอน แนวคิด(approaches) ระเบียบวิธี (methodology) และเทคนิคต่างๆ (techniques) สาหรับการพัฒนาระบบ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวิชาชีพ ตลอดจนซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆ สาหรับการพัฒนาระบบ เช่น Computer
Aided Software Engineering(CASE) และ Integrated Development Environment (IDE) เป็ น ต้ น โดยเน้ น ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถใช้กรอบแนวคิด วิธีการ หลักการ แนวคิด ระเบียบวิธี เทคนิค และเครื่องมือ
CASE ในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทาแผนงานโครงการและข้อกาหนดความต้องการระบบสารสนเทศระบบใด
ระบบหนึ่งให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้
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Prerequisite: Have earned credits of IS314 and 3th-year student status
Role of system analyst, knowledge, skill, code of conduct. Concept and analytical
methodology for identifying problem and solution for business; for example, by using system concept.
Learn basic concept for analyzing and improving business procedure. Study renowned information
developing procedures: input and outcome, approaches, methodology, techniques. Software and tools
for system development; i.e., Computer Aided Software Engineering (CASE) and Integrated Development
Environment ( IDE) . By applying both theory and practice, students are able to plan the information
system project and specify information requirement for any system.
รส.319 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IS 319 Electronic Business
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า รส.201
ความสาคัญและคุณค่ าของธุ รกิจ อิ เล็กทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุ รกิจอิ เล็ กทรอนิ กส์ พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัย ระบบการชาระเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ ธุ รกิจ อิ เล็กทรอนิกส์ การวางแผนเชิง กลยุทธ์ เพื่ อทาธุรกิจอิ เล็กทรอนิกส์ การพั ฒ นาเว็บไซต์เพื่ อการทาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการวัดผล ติดตาม และวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: Have earned credits of IS 201
The importance and value of electronic business (E-Business) Types of E-business and business
models E- business technology architecture and security, electronic payment system and related laws.
E- business strategic planning. Measuring, monitoring and analyzing effectiveness and efficiency of ecommerce websites.
รส.461 เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
IS 461 Tools for Data Analytics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า รส.312
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับข่าวกรองทางธุรกิจ เครื่องมือ ตัวแบบต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติในเชิงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากขึ้นเพื่อหาคาตอบให้กับปัญหาที่มี
ความซับซ้อน เช่น ตัวแบบสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ Big data เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับธุรกิจ
Prerequisite: Have earned credits of IS312
Study process to analysis data for business intelligence. Emphasis on quantitative and
qualitative analysis tools such as mining tools, big data for increase business value.

Page | 60

มคอ.2

วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
บป.312 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
OM 312 Operations Planning and Control
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บป.201

3 (3-0-6)

การศึกษาการบริหารการปฏิบัติการ และการให้บริการในเชิงลึกทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุม
การเตรียมทรัพยากร การวิเคราะห์การดาเนินงานในขอบข่ายของห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการและปริมาณ
การผลิต การวางแผนสั่งซื้อ การวางแผนสั่งผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนกาลังการผลิต ตลอดจนการวาง
แผนการผลิตให้สัมพันธ์กับระบบการผลิต การผลิตสินค้าและบริการแบบลีน และการบริหารโซ่อุปทาน จริยธรรมในการ
บริหารการปฏิบัติการ การศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างประสบการณ์ผ่านเกม
จาลองด้านปฏิบัติการ และการจัดทาโครงการปรับปรุงงานในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
Prerequisite:Have earned credits of OM 201
Study of concepts and in- depth techniques in planning and controlling the operations of a
production unit and/ or a service organization, operations planning, forecasting, capacity planning,
inventory management, material requirement planning, lean philosophy, and supply chain management
in both manufacturing and service context, ethics in industrial management. Delivery of the course:
lectures, assigned readings, group discussions, simulation gaming, and term project.
บป.316 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
OM 316 Business Forecasting
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา พบ.204 หรือ (ส.211 และ ส.212) หรือ (ส.216 และ ส.217) หรือ (ส.218 และ ส.319
ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจากอดีตถึงปัจจุบนั และประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการพยากรณ์โดยโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการพยากรณ์อนาคตที่น่าเชื่อถือ หัวข้อที่เรียนครอบคลุมถึง การทบทวนหลักสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสาคัญ
ของการพยากรณ์ต่อกิจกรรมทางต่างๆทางธุรกิจ กระบวนการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆได้แก่ เทคนิค
เบื้องต้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คา่ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักแบบเอ็กโปเนนเชียลตัวแบบถดถอยอย่างง่ายและถดถอยแบบพหุคูณ
เทคนิคแยกองค์ประกอบเทคนิคของบ๊อกและเจนกิ้น และเทคนิครวมผลพยากรณ์
Prerequisite: Have earned credits of BA204
Study of analyzing historical business data and applying computer-based quantitative
forecasting techniques to achieve reliable forecast of the future. Topics cover the review of relevant
statistical concepts, the important role of forecasting in business functions, the forecasting process,
the studies of several forecasting techniques such as naïve, moving averages, exponential smoothing,
simple and multiple linear regression, time series decomposition, Box-Jenkin, and combining
techniques.
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บป.412 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
3 (3-0-6)
OM 412 Organizational Performance Measurement
วิชาบังคับก่อน:สอบได้วชิ า บป.201
การศึกษาการจัดทาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ
แผน บทบาทของระบบการวัดผลในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ สาหรับองค์กรที่มุ่งหวังและไม่มุ่งหวังผลกาไร หัวข้อ
ประกอบด้วยวิธีการสร้างและนาระบบการวัดผลนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ การออกแบบระบบการวัดผลขององค์กรแนวคิดเรื่อง
ตัววัดผลการปฏิบัติงานหลักหรือ Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถ
นาหลักการที่ได้ไปช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
Prerequisite: Have earned credits of OM 201
Study of Performance measurement system as a tool to translate strategies into actions in
order to achieve the desired outcome in both for-profit and non-profit organizations. The topics include
the design and implementation of performance measurement system, concept of key performance
indicators that helps students to understand and can apply this knowledge for organization to achieve
its goals
บป. 425 การตรวจสอบการดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
OM 425 Operational Audits and Risk Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า บป.201
การศึกษาแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคสาหรับพัฒนาขีดความสามารถและภูมิคุ้มกันภายในขององค์กรภายใต้
ความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ โดยครอบคลุม การตรวจสอบการดาเนินงาน
ประเภทของความเสี่ยง กลยุทธ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการ การ
บริหารความต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบทางสังคมและ
ธรรมาภิบาลขององค์กร
Prerequisite: Have earned credits of OM201
Study of concepts, tools and techniques to improve competency and resilience of business
under pressure of global changes and business uncertainties. Topics include operational audit, types of
risk, risk strategy, operational risk assessment, operational risk management, business continuity
management, as well as corporate social responsibility and good governance.
วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 211 Introduction to Real Estate Business
หลักการทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น วิเคราะห์โครงงาน การตลาดนายหน้าการบริหารการประเมินราคา
ภาษี กฎหมาย การลงทุน และการเงินการตัดสินใจตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน การตรวจสอบที่ดินเอกสารสิทธิ์
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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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.
ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่า วัตถุประสงค์ กระบวนการหลักการและวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
ครอบคลุมการประเมินเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น มูลค่าตลาดเพื่อการซื้อขาย หรือหลักทรัพย์ค้าประกัน มูลค่า
บังคับขาย มูลค่าเวนคืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ รวมถึงศึกษาการดูลักษณะที่ดินโฉนด อาคารสถานที่รวมทั้ง
กฎหมายและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
Principles on real estate valuation process and methodologies that are suitable for all
valuation purposes such as market value for market transaction purposes and for financial loan
collateral, forced sales, compulsory acquisition or other special purposes. Title deed, construction, law
and regulations or any other related factors analysis to real estate value are also included in the
subject.
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ
3 (3-0-6)
RB 332 Business Valuation
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิ า กง.201 หรือเทียบเท่า และเรียนวิชาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 วิชา
หลักทฤษฎีและวิธีการประเมินราคาภาคธุรกิจต่าง ๆการนาข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเสริมเติม
แต่งและสร้างใหม่เพื่อใช้ในการประเมินราคาภาคธุรกิจการประเมินมูลค่าหุ้นของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้านการเงินในแง่มุม
ต่าง ๆการเขียนรายงานตลอดจนการประเมินค่าความนิยมเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิส์ ิทธิประโยชน์ สิทธิบัตร และอื่น ๆ
Prerequisite : Have earned credits of FN 201 or equivalent and have taken real estate
subjects no less than 1 subject
Theories and process in business valuation. Using existing financial information and applying
to the process of valuing business and stocks. Analyzing different aspects of finance and how to
conduct reports. Valuing good will and other business rights.
วิชากลางคณะพาณิชย์ฯ
พบ.321 การให้คาปรึกษาทางธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
BA 321 Consulting Practices using Case Study
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะชั้นปีที่ 3
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทางธุรกิจ ตัวแบบทางธุรกิจ รูปแบบการสร้างรายได้
ทางธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้างในการให้คาปรึกษา Consulting framework การแก้โจทย์ปญ
ั หากรณีศึกษา การ
วิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะการแข่งขัน การระบุปัญหาทางธุรกิจ
ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบัญชี ด้านการบริหาร
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จัดการกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น การจัดเตรียมคาแนะนา ประมาณการทางการเงิน
ทักษะความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจได้แก่ การนาเสนอผลงาน ทักษะในการบริหารจัดการเวลา ทักษะในการทางานเป็นทีม
ทักษะความเป็นผูน้ า เป็นต้น
Prerequisite : Thammasat Business School and third – year student status
An application of business concept. Business Model and Revenue Model.
Consulting framework development. Case cracking. Competitive advantage analysis. Situational
analysis and Competitive landscape. Business problems identification. Future challenges of the
business. Integration of multidisciplinary business area including Finance, Marketing, Accounting,
Organization Management, Human Resource Management, etc. Formulation of recommendation.
Financial Model. Business professional skills including presentation, time management, teamwork,
leadership, etc.

พบ.331 โอกาสทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
BA 331 Business Opportunities in Japan
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในญี่ปุ่น
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in Japan. Company visits in Japan are incorporated in the course.

พบ.332 โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน
3 (2-2-5)
BA 332 Business Opportunities in China
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศจีน รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในจีน
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in China. Company visits in China are incorporated in the course.

พบ.333 โอกาสทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
3 (2-2-5)
BA 333 Business Opportunities in Singapore
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในสิงคโปร์
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in Singapore. Company visits in Singapore are incorporated in the course.
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พบ.334 โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค CLMV
3 (2-2-5)
BA 334 Business Opportunities in CLMV
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในภูมิภาค CLMV
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in CLMV region (i.e., Cambodia Laos Myanmar Vietnam). Company visits in CLMV
region are incorporated in the course.

พบ.335 โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย
3 (2-2-5)
BA 335 Business Opportunities in Thailand
(สาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเท่านั้น)
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในไทย
(Only exchange students are permitted.)
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in Thailand. Company visits in Thailand are incorporated in the course.

พบ.336 โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กาหนด 1
3 (2-2-5)
BA 336 Business Opportunities in Selected Country I
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศที่กาหนด 1 รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในที่กาหนด 1
Study social and business cultures, business customs, common business situations, and
business opportunities in in Selected Country I. Company visits in Selected Country I are incorporated
in the course.

พบ.337 โอกาสทางธุรกิจในประเทศที่กาหนด 2
3 (2-2-5)
BA337 Business Opportunities in Selected Country II
ศึกษาวัฒนธรรมเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ ธรรมเนียมทางธุรกิจ สถานการณ์ทวั่ ไปทางธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในประเทศที่กาหนด 2 รวมทั้งการดูงานบริษัทชั้นนาในที่กาหนด 2
Study social and business cultures, business customs and common business situations, and
business opportunities in in Selected Country II. Company visits in Selected Country II are incorporated
in the course.
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พบ.338 การจัดการธุรกิจแบรนด์หรู
3 (2-2-5)
BA338 Luxury Brand Management
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางการตลาดของสินค้าและบริการแบรนด์หรูที่มีประสิทธิผล ลักษณะของการ
แบ่งส่วนตลาดของตลาดแบรนด์หรู เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับสินค้า
และบริการแบรนด์หรู
Study the basic elements of effective marketing of luxury goods and services, the
characteristics of different segments of the luxury market, tools and skills necessary to develop
marketing strategies for luxury goods and services.

พบ.339 หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
BA339 Special Topics in Business Administration 1
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in Business Administration that benefit students’ thinking and future careers.
พบ.340 หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
BA340 Special Topics in Business Administration 2
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in Business Administration that benefit students’ thinking and future careers.
พบ.341 หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 3
1.5 (1.5-0-3)
BA341 Special Topics in Business Administration 3
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in Business Administration that benefit students’ thinking and future careers.
พบ.342 หัวข้อพิเศษ ทางบริหารธุรกิจ 4
1.5 (1.5-0-3)
BA342 Special Topics in Business Administration 4
ปรัชญา แนวคิด หลักการ เครื่องมือเฉพาะ นวัตกรรม แนวโน้มที่สาคัญและพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการทางานในอนาคต
Philosophy, concepts, principles, tools, innovations, recent trends, and recent
developments in Business Administration that benefit students’ thinking and future careers.
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