
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 
1.  ชื่อหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
 Bachelor’s Degree Program in Accounting  
 
2.  ชื่อปริญญา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม บัญชีบัณฑิต  
ชื่อยอ บช.บ. 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Accounting  
 ชื่อยอ B.Acc. 

 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1. เพื่อใหเนื้อหาวิชาสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และเทคโนโลยี 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิตใหทัดเทียมระดับนานาชาติ และเพื่อสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต ในการใชขอมูลเพื่อการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ โดยใชเทคโนโลยีเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวม และคนควา 
 4. เพื่อเนนใหบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศ มีภาวะผูนํา และมีความสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 5. เพื่อปลูกฝงบัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม   คุณธรรม   อุดมการณและมีจิตสํานึกตอสังคม                   
 
5.  กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 
2540 ขอ 7 
 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 



 

 
8.  ระบบการศึกษา 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ  เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
เปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  มีระยะเวลา สิบหกสัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได  
โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 
  การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้ 
 1.  วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 2.  วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 3.  การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3 – 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 
– 90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 4.  Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา
ปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาในการศึกษา
อยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ  
 
10.  การลงทะเบียนเรียน  
 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2540 ขอ 10 
 
11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2540 ขอ 11,12, 13, 14, 15 และ 22  
 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้ 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0 

 
12.  งบประมาณ 

ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต ประมาณปละ 90,000 บาท/คน/ป  โดยมีการบริหารจัดการโดยใชงบประมาณ
ตามท่ีไดเสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และท่ีจะขอเปนรายปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
13.  หลักสูตร 
 13.1  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตาง ๆ  ครบตามโครงสราง
และองคประกอบ  และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 
 
 1. วิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนวยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ     84 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกนบังคับ  45  หนวยกิต 
  2.2 วิชาเอกบังคับ  27  หนวยกิต 
  2.3 วิชาเอกเลือก  12  หนวยกิต 
 3. วิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 
    รวม                120 หนวยกิต 
 

13.2  ขอกําหนดของหลักสูตร 
  1)  วิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 :วิชาศึกษาทั่วไป           21  หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  หมวดมนุษยศาสตร  หมวดสังคมศาสตร  หมวด

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  และหมวดภาษา ดังนี้ 
 
หมวดมนุษยศาสตร บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต   
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
TU 110  Integrated Humanities   
หมวดสังคมศาสตร  บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต   
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
TU 120  Integrated Social Sciences   
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
: วิทยาศาสตร   บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต   
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3 หนวยกิต 
TU 130  Integrated Sciences and Technology   
: คณิตศาสตร   บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต   
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
TU 152 Fundamental Mathematics   
    



 

หมวดภาษา บังคับ  3  วิชา  9  หนวยกิต   
: ภาษาไทย   
ท.161 การใชภาษาไทย  3 หนวยกิต 
TH 161 Thai Usage   
: ภาษาอังกฤษ 
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 หนวยกิต 
EL 070 English Course 1   
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หนวยกิต 
EL 171 English Course 2   
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หนวยกิต 
EL 172 English Course   
 
สวนที่ 2 :วิชาศึกษาทั่วไป           9  หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนดไว ดังนี้ 

 1.  บังคับ  2  วิชา    6  หนวยกิต 
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล 3 หนวยกิต 
EG 221 Reading for Information   
อ.241 การฟง – การพูด 1  3 หนวยกิต 
EG 241 Listening – Speaking 1   
 
2.  เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หนวยกิต จากวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ยกเวน รายวิชาในหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

และวิชา พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน 
  

  2)  วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  84 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกนบังคับ  45   หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 

พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3 หนวยกิต 
BA 201 Business Law   
พบ.202 การภาษีอากร 3 หนวยกิต 
BA 202 Taxation   
พบ.203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 หนวยกิต 
BA 203 Business Quantitative Analysis   
พบ.204 สถิติธุรกิจ 3 หนวยกิต 
BA 204 Business Statistics   
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 หนวยกิต 
BA 401 Strategic Management   
บช.201 การบัญชีชั้นตน 3 หนวยกิต 
AC 201 Fundamental Accounting   



 

    
กง.201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต 
FN 201 Business Finance   
กต.201 หลักการตลาด 3 หนวยกิต 
MK 201 Principles of Marketing   
ทอ.201 หลักการบริหาร 3 หนวยกิต 
HO 201 Principles of Management   
บป.201 หลักการบริหารการปฏิบัติการ 3 หนวยกิต 
OM 201 Principles of  Operations Management   
รส.201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หนวยกิต 
IS 201 Management Information Systems   
ศ.213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน 3 หนวยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics   
ศ.214 เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน 3 หนวยกิต 
EC 214 Introductory Macroeconomics   
สษ.221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  3 หนวยกิต 
EL 221 Communicative Business English 1   
สษ.321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  3 หนวยกิต 
EL 321 Communicative Business English 2    

 
  2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิชา  39   หนวยกิต 

 นักศึกษาที่จะรับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จะตองศึกษาตามเงื่อนไขที่
คณะฯ กําหนดไว ดังนี้ 

1.  วิชาเอกบังคับจะตองสอบไลไดแตละรายวิชาไมตํ่ากวา C 
2.  คาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกเฉล่ียรวมกันตองไมตํ่ากวา 2.00 
คาระดับที่จะนํามาใชคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาเอกบังคับสําหรับวิชาที่นักศึกษาตองศึกษาซ้ําหรือศึกษา

ทดแทนตามขอ 1 และ/หรือ  ขอ 2 จะใชคาระดับที่ดีท่ีสุดเทานั้น 
 

   วิชาเอกบังคับ 27    หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้ 

บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หนวยกิต 
AC 311 Intermediate Accounting  1   
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หนวยกิต 
AC 312 Intermediate Accounting  2   
บช.313 การบัญชีตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 313 Cost Accounting   
บช.314 การบริหารตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 314 Cost Management   



 

บช.315 การบัญชีภาษีอากร 3 หนวยกิต 
AC 315 Tax Accounting   
บช.316 การสอบบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 316 Auditing   
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1 3 หนวยกิต 
AC 411 Advanced Accounting 1   
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2 3 หนวยกิต 
AC 412 Advanced Accounting 2   
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 413   Accounting Information Systems   

 
   วิชาเอกเลือก 12    หนวยกิต 

   นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการบัญชี รวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต ตาม
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 
 1.  วิชาสัมมนาทางการบัญชี   เลือกศึกษา 1  วิชา   3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 หนวยกิต 
AC 421 Seminar in Financial Accounting   
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร 3 หนวยกิต 
AC 431 Seminar in Management Accounting   
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 441 Seminar in Auditing   

  
 2.  เลือกศึกษาจากกลุมวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยไมจํากัดวาจะตองเลือกวิชาภายในกลุมวิชาเดียวกัน 
 
 กลุมวิชาการบัญชี  

บช.321 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3 หนวยกิต 
AC 321 Financial Reporting And Statement Analysis   
บช.341 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 หนวยกิต 
AC 341 Internal Control and Internal Audit   
บช.342 การบัญชีนิติวิทยา 3 หนวยกิต 
AC 342 Forensic Accounting   
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 หนวยกิต 
AC 421 Seminar in Financial Accounting   
บช.422 การบัญชีระหวางประเทศ 3 หนวยกิต 
AC 422 International Accounting   
บช. 423 ปญหาการภาษีอากร 3 หนวยกิต 
AC 423  Tax Problem   



 

บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร 3 หนวยกิต 
AC 431 Seminar in Management Accounting   
บช.432 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 3 หนวยกิต 
AC 432 Accounting for Environmental and Social Responsibility   
บช.433 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 3 หนวยกิต 
AC 433 Accounting for Planning and Control   
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 441 Seminar in Auditing   
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 หนวยกิต 
AC 442 Information Systems Audit and Control   
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร 3 หนวยกิต 
AC 452 Accounting Integration for ERP   
บช.499 ระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยเบื้องตนทางการบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 499 Basic Research Methodology in Accounting   

 
 กลุมวิชาการเงิน  

กง.211 ตลาดการเงิน 3 หนวยกิต 
FN 211 Financial Markets   
กง.311 การบริหารการเงิน 3 หนวยกิต 
FN 311 Financial Management   
กง.312 การลงทุน 3 หนวยกิต 
FN 312 Investments   
กง.313 การบริหารการเงินระหวางประเทศ 3 หนวยกิต 
FN 313  International Financial Management   
กง.351 การวิเคราะหตราสารหนี้ 3 หนวยกิต 
FN 351 Fixed Income Security Analysis   
กง.415 การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  3 หนวยกิต 
FN 415 Financial Risk Analysis and Management   
กง.451 การวิเคราะหตราสารทุน 3 หนวยกิต 
FN 451 Equity Security Analysis   
กง.452 อนุพันธทางการเงิน 3 หนวยกิต 
FN 452 Financial Derivatives   

 
 กลุมวิชาการตลาด 

กต.311 พฤติกรรมผูบริโภค 3 หนวยกิต 
MK 311 Consumer Behavior   
กต.313 ความคิดสรางสรรคและการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด  3 หนวยกิต 
MK 313 Creativity and Communication in Marketing Profession   



 

กต.352 การตลาดบริการ 3 หนวยกิต 
MK 352 Services Marketing   

 
  
 กลุมวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

รส.312 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจ 3 หนวยกิต 
IS 312 Enterprise Information Systems Management   
รส.314 ระบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต 
IS 314 Database Systems   
รส.361 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต 
IS 361 Electronic Business   

 
 กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ 

ทอ.310 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต 
HO 310 Human Resource Management   
ทอ.311 พฤติกรรมองคการ 3 หนวยกิต 
HO 311 Organizational Behavior   
ทอ.314 ระบบการบริหารผลงาน 3 หนวยกิต 
HO 314 Performance Management System   
ทอ.317 ภาวะผูนํา 3 หนวยกิต 
HO 317 Leadership   
ทอ.318 การสื่อสารทางการบริหาร 3 หนวยกิต 
HO 318 Managerial Communication   
ทอ.321 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 3 หนวยกิต 
HO 321 New Venture Creation and Entrepreneurship   
ทอ.414 การบริหารความขัดแยง 3 หนวยกิต 
HO 414 Conflict Management    

 
 กลุมวิชาบริหารการปฏิบัติการ 

บป.313 การบริหารคุณภาพ 3 หนวยกิต 
OM 313 Quality Management   
บป.411 การควบคุมการผลิตและการดําเนินการ 3 หนวยกิต 
OM 411 Production and Operations Control   
บป.412 การประมาณตนทุนและการตั้งราคาเชิงกลยุทธ 3 หนวยกิต 
OM 412 Strategic Cost Estimating and Pricing    

 
 
 



 

 
 กลุมวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง 

ขร.212 การจัดการโลจิสติกสเบื้องตน 3 หนวยกิต 
IT 212 Introduction to Logistic Management   
ขร.461 การบริหารการพาณิชยนาวี 3 หนวยกิต 
IT 461 Shipping Business Management   
ธร.311 ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน 3 หนวยกิต 
IB 311 Introduction to International Business   

 
 กลุมวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธอ.212 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตน 3 หนวยกิต 
RB 212 Introduction to Real Estate Valuation   
ธอ.313 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย 3 หนวยกิต 
RB 313 Real Estate Finance and Investment   
ธอ.332 การประเมินราคาภาคธุรกิจ 3 หนวยกิต 
RB 332 Business Valuation   
 

  2.3 วิชาเอกคู         39   หนวยกิต 
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  สามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ

คณะฯ เพิ่มไดอีก 1สาขาวิชา ตามขอกําหนด/เง่ือนไขที่สาขาวิชาเอกนั้นกําหนดไว โดยตองมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 
หนวยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษาดวยวิชาเอกคู   ท้ังนี้ จะระบุวิชาเอกคูท่ีเลือกศึกษาไวในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  

 
  3)  วิชาเลือกเสรี                 6       หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต ท้ังนี้ ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาตางประเทศดวย  
 แตหากนักศึกษาประสงคจะศึกษาวิชาเอกคูหรือวิชาโทดวย นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรีอยางนอย 6 หนวย
กิต แลวจึงเลือกศึกษาวิชาเอกคูหรือวิชาโทที่ตองการ  โดยตองศึกษารายวิชาใหครบตามจํานวนหนวยกิตและขอกําหนด/เง่ือนไข
ของวิชาเอกคูหรือวิชาโทนั้น โดยไมนับรวมวิชาเลือกเสรีอยูในวิชาเอกคูหรือวิชาโท 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชาภาษาอังกฤษที่เปนวิชาแกน
บังคับและวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 ท่ีเปนไปตามเงื่อนไขหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ เพื่อให
ครบตามเงื่อนไขหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาภาษาอังกฤษได 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 4.   การศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท 
           4.1  สําหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    18  หนวยกิต 

นักศึกษาคณะพาณิชยฯ ท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่
สาขาวิชากําหนดไวดังตอไปนี้  และตองสอบไลไดในรายวิชาบังคับแตละรายวิชาไมตํ่ากวา C และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโท
ท้ังหมดไมตํ่ากวา 2.00 

 
1. บังคับ      5    วิชา       15    หนวยกิต 

บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หนวยกิต 
AC 311 Intermediate Accounting  1   
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หนวยกิต 
AC 312 Intermediate Accounting  2   
บช.313 การบัญชีตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 313 Cost Accounting   
บช.314 การบริหารตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 314 Cost Management   
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 413   Accounting Information Systems   
 
2.  เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.)  อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

           4.2  สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    24  หนวยกิต 
นักศึกษานอกคณะพาณิชยฯ ท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่

สาขาวิชากําหนดไว  โดยตองสอบไลไดในรายวิชาบังคับที่ไมใชวิชาแกนบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตละรายวิชาไมตํ่ากวา C 
และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาโททั้งหมดไมตํ่ากวา 2.00 

 
1. บังคับ      7    วิชา       21    หนวยกิต 

บช.201 การบัญชีชั้นตน 3 หนวยกิต 
AC 201 Fundamental Accounting   
กง.201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต 
FN 201 Business Finance   
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หนวยกิต 
AC 311 Intermediate Accounting  1   
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หนวยกิต 
AC 312 Intermediate Accounting  2   
บช.313 การบัญชีตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 313 Cost Accounting   



 

    
บช.314 การบริหารตนทุน 3 หนวยกิต 
AC 314 Cost Management   
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หนวยกิต 
AC 413   Accounting Information Systems   
 

2.  เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาวิชาการบัญชี (รหัส บช.)  อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

 5.   การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 108 หนวยกิต 

ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ มีสิทธ์ิไดรับอนุปริญญา 
1. ไดรับคาระดับเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติ 
3. ไดศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หนวยกิต 
4. ไดศึกษาวิชาแกนบังคับ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
5. ไดศึกษาวิชาเอกบังคับและ/หรือเอกเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
6. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 
 13.4  รายวิชาในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง) 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
BA 201 Business Law  
พบ.202 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 
BA 202   Taxation  
พบ.203 การวิเคราะหเชงิปริมาณทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis  
พบ.204 สถิติธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
BA 204 Business Statistics  
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 
BA 401 Strategic Management  
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 3 (3 – 0 – 6) 
BA 421   Corporate Governance for Value Creation     

   
สาขาวิชาการบัญชี 
บช.201 การบัญชีชั้นตน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 201   Fundamental Accounting  



 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง) 

บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 
AC 202   Management 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 การบัญชีตนทุน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 313   Cost Accounting  
บช.314 การบริหารตนทุน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 314   Cost management   
บช.315 การบัญชีภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 
AC 315   Tax Accounting  
บช.316 การสอบบัญชี 3 (3 – 0 – 6) 
AC 316   Auditing  
บช.321 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 321   Financial Reporting and Statement Analysis  
บช.341 การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 341   Internal Control and Internal Audit   
บช.342 การบัญชีนิติวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
AC 342   Forensic Accounting  
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3 – 0 – 6) 
AC 411   Advanced Accounting 1  
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (3 – 0 – 6) 
AC 412   Advanced Accounting 2  
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3 – 0 – 6) 
AC 413   Accounting Information Systems   
บช.421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
AC 421   Seminar in Financial Accounting  
บช.422 การบัญชีระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 
AC 422   International Accounting   
บช.423 ปญหาการภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 
AC 423   Tax Problem  
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร 3 (3 – 0 – 6) 
AC 431   Seminar in Management Accounting  
บช.432 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
AC 432 Accounting for Environmental and Social Responsibility  



 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง) 

บช.433 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 3 (3 – 0 – 6) 
AC 433   Accounting for Planning and Control   
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี 3 (3 – 0 – 6) 
AC 441   Seminar in Auditing   
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6) 
AC 442   Information Systems Audit and Control  
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร 3 (3 – 0 – 6) 
AC 452   Accounting Integration for ERP   
บช.499 ระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยเบื้องตนทางการบัญชี 3 (3 – 0 – 6) 
AC 499 Basic Research Methodology in Accounting   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการศึกษา 

รูปแบบที่ 1  : Single Major 120 หนวยกิต  
(บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี) 

 

ชั้นป ภาค 1 รวม ภาค 2 รวม หนวยกิต 

ปท่ี 1 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 วิชา (18 หนวยกิต) 
 

18 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 2 วิชา (6 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา  
(9 หนวยกิต) 
บช.201 การบัญชีชั้นตน   
(3 หนวยกิต) 

18 
 
 

36 

ปท่ี 2 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 4 วิชา (12 หนวย
กิต)  
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1   
(3 หนวยกิต) 

18 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 2 วิชา  
(6 หนวยกิต)  
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2   
(3 หนวยกิต) 
บช.313 การบัญชีตนทุน (3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 36 

ปท่ี 3 วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา (9 หนวยกิต)  
บช.314 การบริหารตนทุน (3 หนวยกิต) 
บช.316 การสอบบัญชี (3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 
 
 
 

วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา  
(3 หนวยกิต)  
บช.315 การบัญชีภาษีอากร  
(3 หนวยกิต) 
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

15 33 

ปท่ี 4 วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)  
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2 (3 หนวยกิต) 
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

15 
 
 
 
 
 

  15 

 
 
 
 
 



 

 
 

รูปแบบที่ 2  : One  Major &  One Minor 129 - 138 หนวยกิต  
(บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี และวิชาโท...........) 

 

ชั้นป ภาค 1 รวม ภาค 2 รวม หนวยกิต 

ปท่ี 1 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 วิชา (18 หนวยกิต) 
 

18 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 2 วิชา (6 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา  
(9 หนวยกิต) 
บช.201 การบัญชีชั้นตน   
(3 หนวยกิต) 

18 
 
 

36 

ปท่ี 2 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 4 วิชา (12 หนวย
กิต)  
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1   
(3 หนวยกิต) 

18 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 2 วิชา  
(6 หนวยกิต)  
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2   
(3 หนวยกิต) 
บช.313 การบัญชีตนทุน (3 หนวยกิต) 
วิชาโท 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 36 

ปท่ี 3 วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา (9 หนวยกิต)  
บช.314 การบริหารตนทุน (3 หนวยกิต) 
บช.316 การสอบบัญชี (3 หนวยกิต) 
วิชาโท 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 
 
 
 

วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา  
(3 หนวยกิต)  
บช.315 การบัญชีภาษีอากร  
(3 หนวยกิต) 
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 2 วิชา (6 หนวยกิต) 
วิชาโท 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 36 

ปท่ี 4 วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)  
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2 (3 หนวยกิต) 
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาโท 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

18 
 
 
 
 
 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาโท 2 วิชา (6 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
 

12 30 

 
 



 

รูปแบบที่ 3  : Double Major 150 หนวยกิต 
(บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี และวิชาเอก...........) 

 

ชั้นป ภาค 1 รวม ภาค 2 รวม หนวยกิต 

ปท่ี 1 วิชาศึกษาท่ัวไป 6 วิชา (18 หนวยกิต) 
 

18 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 2 วิชา (6 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา  
(9 หนวยกิต) 
บช.201 การบัญชีชั้นตน   
(3 หนวยกิต) 

18 
 
 

36 

ปท่ี 2 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 3 วิชา (9 หนวยกิต)  
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1   
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  1 วิชา  
(3 หนวยกิต) 

18 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
วิชาแกนรวมบังคับ 2 วิชา  
(6 หนวยกิต)  
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2   
(3 หนวยกิต) 
บช.313 การบัญชีตนทุน (3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  1 วิชา  
(3 หนวยกิต) 

18 36 

ปท่ี 3 วิชาแกนรวมบังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)  
บช.314 การบริหารตนทุน (3 หนวยกิต) 
บช.316 การสอบบัญชี (3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  2 วิชา  
(6 หนวยกิต) 

18 
 
 
 

วิชาแกนรวมบังคับ 2 วิชา  
(6 หนวยกิต)  
บช.315 การบัญชีภาษีอากร  
(3 หนวยกิต) 
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  2 วิชา  
(6 หนวยกิต) 

18 36 

ปท่ี 4 วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)  
บช.412 การบัญชีชั้นสูง 2 (3 หนวยกิต) 
บช.413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  3  วิชา  
(9 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 

21 
 
 
 
 
 

วิชาแกนรวมบังคับ 1 วิชา  
(3 หนวยกิต) 
วิชาเอกเลือกการบัญชี 1 วิชา  
(3 หนวยกิต)  
วิชาเอกเลือก (เอกที่สอง)  4 วิชา  
(12 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (3 หนวยกิต) 
 

21 42 

 
 
 
 
 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 
พบ.201 หลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ      3 (3 – 0 – 6) 
BA 201 Business Law 
   วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะป  2 

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ ไดแก รูปแบบองคกรธุรกิจตามกฎหมายไทย ลักษณะกฎหมาย และการ
ชําระบัญชี กฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม คํ้าประกัน จํานอง 
จํานํา ต๋ัวเงิน ฯลฯ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ท้ังตราสารทุน และตราสารหนี้ 
 
พบ.202 การภาษีอากร         3 (3 – 0 – 6) 
BA 202 Taxation 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะป 2 
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใชอยูใน

ปจจุบัน ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป รวมทั้งภาษีท่ี
องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ ไดแก ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ความรับผิดชอบของบุคคล และองคกร
ธุรกิจตอสังคมในการเสียภาษี 
 
พบ.203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ      3 (3 – 0 – 6) 
BA 203 Business Quantitative Analysis 
 การตัดสินใจทางธุรกิจในดานตางๆเชน การผลิต การเงิน หรือการตลาด ผูบริหารจําเปนที่จะตองมีมุมมองการ
พิจารณาปญหาตางๆและมีการวิเคราะหอยางรอบครอบ การวิเคราะหเชิงปริมาณซึ่งมีหลักการในการวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบ การเลือกใชตัวแบบทางคณิตศาสตรและการเลือกใชขอมูลท่ีเหมาะสมเพื่อประกอบการวิเคราะหจะชวยใหผูบริหารมีการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิชานี้จะศึกษาหลักการวิเคราะหเชิงปริมาณท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งประกอบไปการกําหนดปญหา การ
พัฒนาตัวแบบ การเลือกใชขอมูลท่ีเหมาะสม การพัฒนาและทดสอบผลลัพธ รวมท้ังการวิเคราะหและทดสอบความไวของผลลัพธ 
(Sensitivity Analysis) โดยตัวแบบตางๆที่จะศึกษาไดแก การโปรแกรมลิเนียร การขนสง การวิเคราะหมารคอฟ การบริหาร
ของคงคลัง กราฟโครงขาย และการจําลองสถานการณ เพื่อชวยสรางทักษะในการวิเคราะหและการแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพใหแกนักศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเนนการประยุกตใชกับปญหาจริงทางธุรกิจและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
พบ.204 สถิติธุรกิจ         3 (3 – 0 – 6) 
BA 204 Business Statistics 

ปจจัยสําคัญที่จะนําธุรกิจไปสูความสําเร็จภายใตภาวะความไมแนนอนคือ การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใช
ในการวางแผนซึ่งคาดคะเนสวนประกอบสําคัญทางธุรกิจ เชน  ยอดขาย ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ  ไดใกลเคียงความเปน
จริง ตลอดจนการพัฒนาหาตัวแบบทางสถิติตาง ๆ  ท่ีเอ้ืออํานวยใหการประมาณคาที่ตองการภายใตความผิดพลาดท่ียอมรับได และ
การทดสอบตัวแบบเพื่อหาความเชื่อถือของคาพยากรณ 

ศึกษาเกี่ยวกับคาสถิติของตัวอยางและคาพารามิเตอรของประชากร ทฤษฎีความนาจะเปน (ทฤษฎีเบส) ตัวแปรเชิงสุม
และคาที่คาดไว การแจกแจงความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การเรียนการสอนจะ
เนนหลักการวิเคราะหและการประยุกตใชผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 

นักศึกษานอกคณะฯ  ท่ีตองเรียนวิชา ส.211  และ ส.212  หรือ ส.216  และ ส.217 อยูแลว  หากประสงคจะเรียน
สาขาวิชาตาง ๆ  ของคณะฯ  เปนวิชาโท  ในสาขาวิชาที่กําหนดใหเรียนวิชา พบ.204  นักศึกษาไมตองเรียนวิชา พบ.204  แตใหเลือก
เรียนวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนเปนวิชาโทแทนอีกจํานวน 3 หนวยกิต 

ดังนั้น  ถานักศึกษาที่สอบไดวิชา ส.211  และ ส.212  หรือ ส.216  และ ส.217  ถาศึกษาวิชา พบ.204  อีก  คณะฯ  จะไม
นับหนวยกิตให  ท้ังนี้วิชา ส.211  และ ส.212  หรือ ส.216  และ ส.217  แตละวิชาตองไมตํ่ากวา C  ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไดวิชา 
ส.211  และ 212  หรือ ส.216  และ ส.217  วิชาใดวิชาหนึ่งหรือท้ังสองวิชาไดคาระดับต่ํากวา C  และนักศึกษาประสงคจะเรียนวิชา 
พบ.204  ก็สามารถเรียนและนับหนวยกิตได  
 
พบ.401 การบริหารเชิงกลยุทธ        3 (3 – 0 – 6) 
BA 401 Strategic  Management 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะป 4 
ศึกษากระบวนการบริหารกลยุทธ การตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการเพื่อ

ใชในการตัดสินใจของฝายบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค และกลยุทธขององคการ ในระดับตางๆ  และศึกษา
ถึงขั้นตอนและปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ เทคนิคและเคร่ืองมือ ในการประเมินและติดตามผลการ
บริหารเชิง กลยุทธ ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมและสังคมใหเหมาะสม      

 
พบ.421 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม      3 (3 – 0 – 6) 
BA 421 Corporate Governance for Value Creation 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะป  4 
ศึกษาถึงบรรษัทภิบาลในฐานะปจจัยหนึ่งที่สรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับกิจการ ซึ่งประกอบดวย การบริหารงานเพื่อ

สรางมูลคา บรรษัทภิบาลและการบริหารงาน โดยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและการทํางานรวมกันของปจจัยดงักลาว 
รวมทั้งกลไกการทํางานของบรรษัทภิบาลในรายละเอียด ซึ่งรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการวัฒนธรรมองคกร การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม การติดตามและการประเมินผล ซึ่งจะมีการอภิปรายอยางกวางขวางถึงการประยุกตใชในตางประเทศและใน
ประเทศ ประเด็นบรรษัทภิบาลที่ทันสมัย เพื่อหาขอสรุปเชิงวิชาการและการประยุกตใชตอไป 
 
 
 



 

 
 
สาขาวิชาการบัญชี 
 
บช.201 การบัญชีชั้นตน        3 (3 – 0 – 6) 
AC 201   Fundamental Accounting 
 ศึกษาประเภทและวัตถุประสงคการบัญชี  จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี บทบาทของการบัญชีท่ีมีตอสังคม รูปแบบ
และขอมูลท่ีแสดงอยูในงบการเงินตางๆ ลักษณะของบัญชีประเภทตาง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึก
บัญชีและการจัดทํางบการเงิน  ตลอดจนประโยชนและขอจํากัดของขอมูลทางการบัญชี  
 
บช.202 การบัญชีเพื่อการจัดการ       3 (3 – 0 – 6) 
AC 202 Management Accounting  
 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201 
 ศึกษาการสะสมขอมูลตนทุน และการนําขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลใหกับองคกร ท้ังยังชวยใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
 (ไมนับหนวยกิตใหกับนักศึกษาวิชาเอกสาขาการบัญชี และนักศึกษานอกคณะฯ ท่ีศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท) 

  
บช.311 การบัญชีชั้นกลาง 1        3 (3 – 0 – 6) 
AC 311 Intermediate Accounting  1 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201 
ศึกษาถึงแมบทการบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการรับรูรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ตลอดจนรายได

และคาใชจายที่เก่ียวของในงบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย 
และหนี้สินแตละรายการ 
 
บช.312 การบัญชีชั้นกลาง 2        3 (3 – 0 – 6) 
AC 312 Intermediate Accounting  2 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201  
ศึกษาถึงหลักการบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายได   เกณฑการบันทึกบัญชี และการแสดงสวนของผูถือหุนในงบดุล รวมถึง

การนําเสนองบการเงิน  การจัดทํางบกระแสเงินสด การคํานวณกําไรตอหุน การบัญชีสําหรับสัญญาเชา การบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา  การบัญชีเร่ืองภาษีเงินได การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี การ
แกไขขอผิดพลาด และการเปดเผยขอมูลตางๆ ในงบการเงิน รวมท้ังจริยธรรมของวิชาชีพ 
  
บช.313 การบัญชีตนทุน        3 (3 – 0 – 6) 
AC 313 Cost Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201  
ศึกษาเกี่ยวกับตนทุนและวัตถุประสงคของการบันทึกบัญชีตนทุน การเก็บรวบรวมขอมูลในระบบบัญชีตนทุน การวัด

คาตนทุนผลิตภัณฑและบริการ การปนสวนตนทุน รวมทั้งการบันทึกบัญชีตามระบบบญัชีตนทุนมาตรฐาน 
 



 

 
บช.314 การบริหารตนทุน        3 (3 – 0 – 6) 
AC 314 Cost Management  
 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.313  
 ศึกษาการนําขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิผลและการตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูบริหารทุกระดับ 
  
บช.315  การบัญชีภาษีอากร        3 (3 – 0 – 6) 
AC 315  Tax Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201 และ พบ.202  
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวิชาการบัญชีกับภาษีอากร ความแตกตางระหวางกําไรสุทธิตามหลักการบัญชีท่ี

รับรองทั่วไปและตามหลักประมวลรัษฎากร รวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกตางดังกลาว ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การบัญชี
สําหรับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี การบัญชีภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม และการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะโดยเนน
วิธีการบญัชีเก่ียวกับภาษีแตละประเภทและความรับผิดชอบในการเสียภาษีใหครบถวนถูกตอง ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการ
บัญชีในการจัดทําบัญชีเพื่อประโยชนในการเสียภาษี (แตไมรวมถึงการบริหารจัดเก็บภาษีอากร) และอํานาจของเจาพนักงาน
ประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเรียกเก็บเพิ่มเติม  
 
บช.316 การสอบบัญชี         3 (3 – 0 – 6) 
AC 316 Auditing 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช. 311 และ บช.312  
ศึกษาถึงวัตถุประสงคของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  

จริยธรรมแหงวิชาชีพ การวางแผนการสอบบัญชีและการวางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐาน การบันทึกผลการตรวจสอบ 
การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี  
 
บช.321 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน     3 (3 – 0 – 6) 
AC321 Financial Reporting And Statement Analysis 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.311 และ บช.312  
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลหรือลักษณะสําคัญของงบการเงินของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ความสัมพันธของ

ขอมูลตางๆในงบการเงิน และผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายทางบัญชีท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางบัญชีอ่ืนที่สําคัญ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ไมวาจะ
เปนผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหนี้หรือผูใหกูยืมเงิน ตลอดจนผูบริหารของบริษัท โดยการศึกษาจะเนนการใชกรณีศึกษาและการ
วิเคราะหงบการเงินจริงของธุรกิจ 

 
 
 
 
 



 

 
บช.341  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน     3 (3 – 0 – 6) 
AC 341  Internal Control and Internal Audit 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201  
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมาตรฐานของวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน หนาที่  ความรับผิดชอบ และจริยธรรมแหงวิชาชีพ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งการ
บริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
 
บช.342    การบัญชีนิติวิทยา        3 (3 – 0 – 6) 
AC342 Forensic Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.316  
 ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปฏิบัติทางดานการบัญชีนิติวิทยา  หัวขอครอบคลุมถึงลักษณะการฉอฉล การ
จําแนกประเภทการฉอฉล  ผูกระทําการและมูลเหตุจูงใจในการฉอฉล  ขั้นตอนกระบวนการปองกัน การตรวจจับ  และการสืบสวน
การฉอฉลทั้งในระดับผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน     การรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อกระบวนการยุติธรรม รวมไป
ถึงขอบเขตของการบัญชีนิติวิทยารวมสมัย อาทิเชนการฟอกเงนิ  การฉอฉลทาง Internet  และการโจรกรรมอัตลักษณสวนบุคคล 

  
บช.411 การบัญชีชั้นสูง 1        3 (3 – 0 – 6) 
AC 411 Advanced Accounting 1 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช. 311 และ บช. 312  
ศึกษาถึงการบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การรวมกิจการ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม  บริษัทยอยและ

กิจการรวมคา ตลอดจนการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทใหญท่ีมีบริษัทยอยท้ังในประเทศและตางประเทศ   และการบัญชี
สําหรับรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ   

  
บช.412 การบญัชีชั้นสูง 2          3 (3 – 0 – 6) 
AC 412 Advanced Accounting 2 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.311 และ บช.312  
ศึกษาการบัญชีเก่ียวกับกิจการประเภทหางหุนสวน กิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุน กิจการที่ไมแสวงหากําไรและ

กองทุน  นอกจากนี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรับรูรายไดและการบันทึกบัญชีเพื่อรับรูรายไดของธุรกิจประเภทตางๆ เชน ธุรกิจขาย
ผอนชําระ ธุรกิจฝากขายและแฟรนไชส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจรับเหมากอสราง ท้ังนี้การศึกษาครอบคลุมการบัญชี
เก่ียวกับตราสารอนุพันธ  การจัดทํางบการเงินระหวางกาลและการนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน และการจัดทํางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ   
 
 
 
 
 
 



 

 
บช.413   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3 (3 – 0 – 6) 
AC 413   Accounting Information Systems 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.201 และ รส.201  
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิค เคร่ืองมือท่ีใชในการประมวลผล วิธีการ

จัดทํารายงานการเงินและรายงานเพื่อการจัดการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐานและ
ผลกระทบของการใชการพาณิชยเล็กทรอนิกสตอระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  
บช.421   สัมมนาการบัญชีการเงิน       3 (3 – 0 – 6) 
AC 421   Seminar in Financial Accounting 

วิชาบังคับกอน : บช.311 และ บช.312  
 ศึกษาในรูปแบบของการอภิปรายเก่ียวกับคําจํากัดความ วัตถุประสงค หลักการ และวิวัฒนาการของการบัญชี รวมถึง

ปญหาเกี่ยวเน่ืองกับประเด็นทางดานจริยธรรมและอื่น ๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภาษี
อากร ฯลฯ หัวขออภิปรายจะมุงเนนถึงความรูใหมหรือประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมในแตละป และจะ
ฝกใหรูจักทักษะในการนําเสนอขอมูลท้ังการเขยีนและการนําเสนอดวยวาจา 
 
บช.422 การบัญชีระหวางประเทศ       3 (3 – 0 – 6) 
AC 422 International Accounting 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปท่ี 4 
ศึกษาถึงหลักปฏิบัติทางการบัญชีเปรียบเทียบระหวางประเทศ การบัญชีเก่ียวของกับธุรกรรมระหวางประเทศ ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมตางๆ ทางการบัญชีท่ีมีผลตอการกําหนดมาตรฐานทางการบัญชี และแนวทางปฏิบัติ ขอกําหนดทางการบัญชี
การเงิน เชน การพัฒนาของวิชาชีพบัญชี การศึกษาดานการบัญชี ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเขาใจรายงานทางการเงินที่ไดจัดทําขึ้นโดย
บริษัทในประเทศตางๆ ปญหาการกําหนดราคาโอน บทบาท และขอจํากัดในการใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหงบการเงินและการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นทางดานภาษีอากรที่เก่ียวของและมาตรฐาน
การบัญชีสากลที่ตองการในอนาคต 
 
บช.423 ปญหาการภาษีอากร        3 (3 – 0 – 6) 
AC 423 Tax Problem 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช. 315    
ศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยปญหาภาษีอากรจากคําพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา  กรมสรรพากรและในสวนที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติ การสงเสริมการลงทุน ขอกําหนดพระราชบัญญัติ
อันเกี่ยวเน่ืองกับนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหมท่ีออกมาบังคับใช 
 
บช.431 สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร       3 (3 – 0 – 6) 
AC 431 Seminar in Management Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช. 314  
ศึกษา  คนควา  อภิปราย  แลกเปล่ียนความเห็นในเรื่องจริยธรรมนักบัญชี ประเด็นตางๆ ทางการบัญชีบริหารที่

เปล่ียนแปลงและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 



 

 
บช.432 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม    3 (3 – 0 – 6) 
AC 432 Accounting for Environmental and Social Responsibility 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.313  หรือ บช.202  
 ศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน, ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม, ผลกระทบเชิง

ลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,  กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม, การรวบรวม บันทึก และ
วิเคราะหขอมูลรายไดและตนทุนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม, การจัดทํารายงานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมท้ังการจัดทํารายงานการ
พัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
 
บช.433 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม      3 (3 – 0 – 6) 
AC 433 Accounting for Planning and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.314  
ศึกษาแนวคิดของการควบคุมในองคกร ประเภทของการควบคุม ตลอดจนการติดตามประเมินผล       โดยใชเคร่ืองมือ

เชิงกลยุทธ เชน งบประมาณ มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) การบริหารเชิงสมดุล (Balanced scorecard) เปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

 
บช.441 สัมมนาการสอบบัญชี        3 (3 – 0 – 6) 
AC 441 Seminar in Auditing 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.316  
วิเคราะห อภิปรายและคนควาเพื่อใหเกิดความรู และ ความเขาใจอยางลึกซึ้งในปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชี แนวทางการแกปญหาอันกอใหเกิดทักษะเม่ือปฏิบัติงานจริงได โดยใชกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานตาง ๆ ของ
หลักการ และการปฏิบัติงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเรื่องที่อยูในความ
สนใจของวงการวิชาชีพ 
 
บช.442 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3 – 0 – 6) 
AC 442 Information Systems Audit and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.316 และ บช.413  
ศึกษาหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจากพัฒนาการ

เทคโนโลยีท่ีมีตอการตรวจสอบและการควบคุม ท้ังในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระบบงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ การประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยในการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบ  
 
บช.452 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร    3 (3 – 0 – 6) 
AC 452 Accounting Integration for ERP 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.413 
ศึกษาถึงแนวความคิด วิธีการ และหลักการของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร (Enterprise 

Resource Planning, ERP) ท่ีมีอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต รวมไปถึงการประยุกตใชการบัญชีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองคกร  เนื้อหาของวิชารวมถึงการจัดหาและการเลือก Software ท่ีรองรับระบบ ERP การนําระบบ ERP มาใชใน 



 

 
องคกรและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใชในองคกร การประยุกตใช ERP Software packages จากบริษัท
ท่ีเปนผูนําทางดาน ERP  application (เชน Oracle) ในกระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาถึงระบบยอยและการนําระบบ
ยอยมาใชงานรวมกันในระบบ ERP นอกจากนี้ เนื้อหาของวิชายังครอบคลุมถึงแนวคิดและหลักการปฏิบัติในการออกแบบ
ฐานขอมูลและ user interfaces โดยใช Database Application เชน Oracle PL/SQL    

  
บช.499   ระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยเบื้องตนทางการบัญชี     3 (3 – 0 – 6) 
AC 499   Basic Research Methodology in Accounting 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะป 4 
วิชานี้ทําใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นพื้นฐาน  เนื้อหาของวิชา

ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชีในเร่ืองของกระบวนการในการทําวิจัย และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยตางๆ ท่ีเปนที่ยอมรับใน
แวดวงของการวิจัยทางบัญชี โดยมุงเนนฝกทักษะในการจับประเด็น ต้ังคําถาม และวิธีการคิดหลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบที่
นํามาประยุกตใชทางการบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
1.การบริหารหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารหลักสูตรอยูภายใตการกํากับดูแลของภาควิชาการบัญชี โดยมีผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายนอกใหคําแนะนําปรึกษา และกรรมการวิชาการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ประกอบดวย คณบดี รอง
คณบดี หัวหนาภาค/สาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหนาที่ในการบริหาร กํากับ ดูแล และปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเปาประสงคของหลักสูตร 

 
2.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน อาทิเชน หอง
คอมพิวเตอร หองสมุด รวมถึงอินเตอรเน็ตในระบบ WIFI เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดท้ังในและนอก
หองเรียน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับองคกรตางๆ จํานวนมากจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนความรู
และประสบการณของนักศึกษาท้ังในการเรียนการสอนรายวิชา  การฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ 

 
3.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

มีการสนับสนุนทุนใหนักศึกษาเพื่อเขารวมการแขงขันกิจกรรมวิชาการ หรือการแขงขันแผนธุรกิจทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ โดยมีคณาจารยประจํา และอาจารยชาวตางประเทศ ใหคําแนะนําปรึกษา รวมท้ังมีการจัดอาจารยท่ีปรึกษา
ใหกับนักศึกษาเปนกลุม ๆ กลุมละประมาณ 20 คน/อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน เพื่อใหสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิดและมี
ประสิทธิผล รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมทักษะตาง ๆ ใหกับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอตลอดหลักสูตร 

 
4.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 คณะฯ มีการสํารวจความตองการและความคิดเห็นของผูบริหารและนักธุรกิจ ซึ่งเปนผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป 
นอกจากนี้ การที่คณะฯ มีความรวมมือใกลชิดกับองคกรตาง ๆ ท่ีเปดโอกาสใหมีการทํางานรวมกันระหวางผูใชบัณฑิตกับนักศึกษา
เปนระยะ ๆ ตลอดหลักสูตรทําใหคณะฯ ไดรับขอมูลจากตลาดแรงงานอยางสม่ําเสมอในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนํามาใช
ในการปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของสังคม ตลอดจนผูใช
บัณฑิตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   และเม่ือปการศึกษา 2550 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจางอยูท่ีระดับ 4.01จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
การพัฒนาหลักสูตร 
 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาสําหรับหลักสูตร ดังนี้ 
 19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน 
 19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา 
 19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
 19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 19.5 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ 
 19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก/เทียบเทาตออาจารยประจํา 
 โดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดดําเนินการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุก ๆ ระยะ 5 ป และ
กําหนดการประเมินคร้ังแรกป พ.ศ. 2556 
 
 เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 เง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) รวมท้ังระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 


