
 

  

 
หลกัสูตรควบบัญชีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนย์ท่าพระจนัทร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
     

ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย หลกัสูตรควบบญัชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ 
ภาษาองักฤษ Integrated Program of Bachelor of Accounting in Integrative Business Accounting 

2. ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย  ช่ือเตม็     บัญชีบณัฑิต (การบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ) 

   ช่ือย่อ        บช.บ.  (การบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ) 
     

 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็     Bachelor of Accounting (Integrative Business Accounting) 
 ช่ือย่อ     B.Acc.  (Integrative Business Accounting) 
   

3. วชิาเอก   ไม่ม ี
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
    ระดบัปริญญาตรี  129  หน่วยกติ 
   
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
    หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4 ปี   
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
    หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

    รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
    เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

  

    ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบัญชีธุรกจิแบบ
บูรณาการ หลกัสูตร พ.ศ. 2549 

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556 
ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่  19/2555  
เมือ่วนัที ่  17   เดอืน    ธันวาคม  พ.ศ.  2555  
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาในการประชุมคร้ังที ่
 1/2556 เมือ่วนัที ่25 เดอืน มกราคม  พ.ศ.  2556  
ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ 2/2556  
เมือ่วนัที ่ 18 เดอืน  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.   2556  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตใินปีการศึกษา 
2558  
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนกับริหาร นักวชิาการ นกัวจิยั และท างานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่วข้องในด้านดงัต่อไปนี ้

1. ด้านการท าบัญชี 
2. ด้านการสอบบัญชี 
3. ด้านการบญัชีบริหาร 
4. ด้านการวางระบบบัญชี 
5. ด้านการบญัชีภาษอีากร 
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบัญชี 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 

 
9. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  สืบเนื่องจาก ASEAN Economic Community ในปี 2558 ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบั 
การเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภวิฒัน์ ได้แก่ การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลง 
ในตลาดการเงนิของโลก ท าให้การเคลือ่นย้ายเงนิทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งการขยายตวัของการ 
เปิดเขตการค้าเสรี ส่งผลต่อรูปแบบระบบการค้าและระบบเศรษฐกจิของโลก การเปิดเสรีทางการเงนิ 



 

  

ท าให้เกดิการเคลือ่นย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศ การด าเนินธุรกรรมทางการเงนิมรูีปแบบและเคร่ืองมอืทีห่ลากหลาย ในขณะที่
มาตรฐานทางบญัชี จะเป็นรูปแบบของประเทศสมาชิกเดยีวกนัทั้งหมด ส่งผล 
ให้มคีวามจ าเป็นทีต้่องพฒันาก าลงัคนในวชิาชีพบัญชี ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ในระดบัสากล 
 
 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

การรวมตวัของประเทศในกลุ่ม ASEAN จนเกดิเป็นASEAN Economic Community ในปี  
2558 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโนเทคโนโลย ีบุคลากรจงึต้องมคีวามรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ที่
เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เพือ่เป็นการรองรับการท างานร่วมกบัคนทีม่คีวามหลากหลายด้านเช้ือชาตมิากขึน้ จงึท าให้ต้องมี
หลกัสูตรทีจ่ะต้องเข้าใจในความแตกต่างของรูปแบบการท างานและวฒันธรรมทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  จากผลกระทบดงักล่าว ส่งผลให้การวางแผนหลกัสูตรควรสนบัสนุนการด าเนินนโยบาย 
ในเชิงรุกของประเทศ ทีมุ่่งด้านการหาตลาดเพิม่และการผลกัดนัให้ผู้ผลติในประเทศปรับตวัให้สามารถแข่งขันได้ นโยบายการ
เสริมสร้างทุนสังคม ทีมุ่่งพฒันาศักยภาพคนในทุกมติทิั้งด้านร่างกาย จติใจ และสตปัิญญา ตลอดจนนโยบายการบริหารจดัการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถงึการประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาผสมผสานร่วมกบัจุดแขง็
ในสังคมไทย และนโยบายการพฒันาภูมปัิญญาท้องถิน่ของไทยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 
ทีส่ร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิได้ 
 
 11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  พนัธกจิการจดัการศึกษาในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงการกระจายโอกาสให้กบัผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าศึกษา และเพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถ ยดึมัน่ในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการ
ท าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม พนัธกจิการพฒันาองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ พนัธกจิการให้บริการ
วชิาการแก่สังคมเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านวชิาการ และการเรียนรู้จากบริการวชิาการ พนัธกจิการส่งเสริมและสนับสนุนวถิีชีวติไทย 
การรักษาศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมทีเ่น้นประโยชน์ในการด ารงชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมสากล ได้สนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ของประเทศดงักล่าวข้างต้น โดยมพีนัธกจิการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลทีส่นบัสนุนให้พนัธ
กจิต่างๆ สามารถด าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
12. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ 
    ไม่ม ี
 
 12.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสรี ดงัต่อไปนี ้

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ได้แก่ 
ส่วนที ่1 



 

  

 มธ.100   พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
 มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์     2 (2-0-4) 
 มธ.120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์     2 (2-0-4) 
 มธ.130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   2 (2-0-4) 
 มธ.152   หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
 ท.161    การใช้ภาษาไทย        3 (3-0-6) 
 สษ.070   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 (ส าหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ไม่ถึง สษ.171)   0 (3-0-6) 
 สษ.171   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2      3 (3-06) 
 สษ.172   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3      3 (3-0-6) 
  ส่วนที ่2   
 อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล     3 (3-0-6) 
 อ.241   การฟัง – การพูด 1      3 (3-0-6) 
 

2. หมวดวชิาเลอืกเสรี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 

 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
  -ไม่ม ี
 13.3 การบริหารจดัการ 
        คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรควบตรี – โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกจิ  เพือ่พจิารณาวาง
แผนการด าเนินการด้านการจดัการเรียนการสอน ก าหนดกลไกใน 
การประเมนิและปรับปรุงเพือ่ยกระดบัคุณภาพทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการฝึกงาน  
กจิกรรมวชิาการและการจดักจิกรรมเสริม  หลกัสูตร   อกีทั้งได้มกีารแต่งตั้งผู้อ านวยการหลกัสูตร 
ควบตรี–โทฯ เป็นผู้ด าเนินงานตามทศิทาง และแผนงานทีค่ณะกรรมการก าหนดไว้ตลอดจนได้ม ี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการให้ค าปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 
คณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหน้าทีใ่นการบริหาร ก ากบั ดูแล และปรับปรุงการ 
ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 



 

  

  หลกัสูตรมกีารออกแบบการเรียนการสอนในลกัษณะบูรณาการซ่ึงสามารถผลติบณัฑิตทีม่คีวามสามารถในการบูรณา
การและประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการบัญชีเข้ากบับริหาร ดงันั้น บัณฑิตจะมคีวามรู้รอบด้านการบริหารทีส่ามารถเพิม่ประสิทธิภาพ
งานด้านการบัญชี และการตดัสินใจทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคีวามมุ่งมัน่
ในการผลติบณัฑิต 
ทีม่คีวามรู้ลกึ รู้จริง น าไปพฒันาต่อยอดในอนาคตได้ มคีวามกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคดิในเร่ืองทีถู่กต้อง โดยหลกัสูตรมี
ปรัชญาในการ มุ่งสร้างบณัฑิตทางการบญัชี ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ประกอบวชิาชีพทางการบัญชีอย่าง
มอือาชีพได้ตามความต้องการของสังคม  และมคีวาม สามารถในการมองเห็นแนวโน้มของธุรกจิในภาพกว้าง  และสามารถรับมอืกบั
ปัจจยัทีจ่ะกระทบต่อระบบธุรกจิได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.2 ความส าคญั 
  ภาคธุรกจิเป็นส่วนส าคญัทีม่ผีลต่อการขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ และและรองรับการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนต้องสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม
ภายในประเทศ ดงันั้นการด าเนินธุรกจิจงึต้องอาศัยบุคลากรทีม่คีวามรู้ทั้งในด้านของการบริหารในองค์รวม ความรู้เฉพาะด้านที่
สามารถน าไปแสวงหาวธีิ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้องค์กรได้ ตลอดจนความสามารถในการ
ปรับตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์   
 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพือ่ให้บณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมลีกัษณะดงันี ้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึก และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงของความต้องการบุคลากรด้านวชิาชีพบัญชีในปัจจุบัน 

2. เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามสามารถในการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 
ตลอดจนสามารถรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. เพือ่ผลติบัณฑิตให้มจีริยธรรม จติส านึกความรับผดิชอบต่อหน้าที ่และสังคม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติ

วชิาชีพบัญชี  
5. เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International 

Education Standards for Professional Accountants) ซ่ึงออกโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Federation of Accountants) 

 
 
 
 
 
 

ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 



 

  

  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
ซ่ึง   1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (รวมสัปดาห์สอบกลางภาค) และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
   
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  อาจมกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตรฯ 
 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
    ไม่ม ี

  
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาที ่1   เดอืนมถุินายน –กนัยายน 
   ภาคการศึกษาที ่2   เดอืนพฤศจกิายน –กมุภาพนัธ์ 
   ภาคฤดูร้อน  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม (ถ้าม)ี 
   
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัต ิ

1. ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาต้องมคุีณสมบัตทิัว่ไปเป็นไปตามข้อบังคบั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
(พร้อมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบันฉบับที ่3 พ.ศ.2555) ข้อ 7 

2. รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
3. มคุีณสมบตัเิฉพาะตามแต่และช่องทางการคดัเลอืกก าหนดไว้ 

 
การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

1.สอบคดัเลอืกผ่านระบบ Admissions ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา (สกอ.)  
2.สอบคดัเลอืกผ่านโครงการรับตรง ด าเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3.สอบผ่านโครงการเรียนดภีาคกลาง  ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาบางคนมปัีญหาด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ท าให้เกดิปัญหาด้านการเรียนในหลาย ๆ วชิาทีจ่ดัการเรียนการสอนไม่เหมอืนการศึกษาในระดบั 
ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาบางคนยงัขาดทกัษะในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  



 

  

เพือ่พฒันาทกัษะงานทางการบญัชี  ประกอบกบันกัศึกษาบางคนยงัขาดทกัษะทางความคดิอย่าง 
เป็นระบบ ยงัขาดความรอบคอบซ่ึงมคีวามจ าเป็นในการเรียนและการปฏบิัตงิานทางด้านการบญัชี 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ด้านการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่
นักศึกษาได้ทั้งทางด้านการศึกษาวชิาการและทางด้านสังคม ส าหรับด้านทกัษะต่าง ๆ  และความรอบคอบนั้น ได้มกีารก าหนดให้
รายวชิาต่าง ๆ สอดแทรกการฝึกคดิเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบทั้งองค์ความรู้ทางบัญชีและองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง  
พร้อมปลูกฝังให้นกัศึกษา มคีวามรอบคอบในการท างานตลอดจนปลูกฝังให้มคุีณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพนัธ์ 
ทีด่ต่ีอเพือ่นร่วมท างานกลุ่มและนักศึกษาด้วยกนั  
 2.5 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

 อืน่ๆ (ระบุ) 
 
 2.6 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับ 
แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบันฉบับที ่3 พ.ศ.2555) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15  
 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เร่ือง หลกัเกณฑ์ และ
เงือ่นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและ 
การจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามสถาบันอุดมศึกษา ในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร 
  3.1.1จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 129  หน่วยกติ 
  ระยะเวลาศึกษาเป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด 
หลกัสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกตแิละอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษา    
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวชิาไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกติ  โดยศึกษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องค์ประกอบและข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้
  1. วชิาศึกษาทัว่ไป      30    หน่วยกติ 
  2. วชิาเฉพาะ       93 หน่วยกติ 
   2.1  หมวดวชิาความรู้พืน้ฐานทางธุรกจิ  18  หน่วยกติ 
   2.2  หมวดวชิาทกัษะทางธุรกจิ   42  หน่วยกติ 



 

  

   2.3  หมวดวชิาบูรณาการวชิาชีพบัญชี  33  หน่วยกติ 
  3. วชิาเลอืกเสรี          6    หน่วยกติ 

3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 3.1.3.1 รหัสวชิา 
รหัสวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ต าแหน่ง และตัวเลข 3 ต าแหน่ง ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้
1. อกัษรสองตวัแรก  กธ./BI  หมายถึง วชิาของหมวดวชิาความรู้ทางธุรกจิ 

             และหมวดวชิาความรู้ทางภาษา  
2. อกัษรสองตวัแรก  บณ./AI  หมายถึงวชิาของหมวดวชิาบูรณาการวชิาชีพบัญชี 

 3.  ตวัเลข 3 ต าแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มคีวามหมายดงันี ้
เลขหลกัหน่วย หมายถึง การเรียงล าดบัวชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มวชิาบังคบั/เอกเลอืก/วชิาแกนร่วม

บังคบั 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ช้ันปีทีค่วรศึกษา 

 3.1.3.2 รายวชิาในลกัสูตร 
 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป         30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21   หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
        
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
 มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
 TU110 Integrated Humanities 
 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
 มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
 TU100  Civic Education      
 มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
 TU120  Integrated Social Sciences 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 : วทิยาศาสตร์     บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
 มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2 (2-0-4) 



 

  

 TU130  Integrated Sciences and Technology 
   : คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์     บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ  
 มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
 TU152  Fundamental Mathematics 
 
หมวดภาษา  
 ท. 161  การใช้ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
 TH161  Thai Usage 
 สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-3) 
 EL070  English Course 1 
 สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3 (3-0-6) 
 EL171  English Course 2 
 สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3 (3-0-6) 
 EL172  English Course 3 
 
  ส่วนที ่2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่าง ๆ ตามทีค่ณะฯ ก าหนดไว้ จ านวน 9 หน่วยกติ ดงันี ้

1. บังคบั      2    วชิา       6   หน่วยกติ 
 อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล     3 (3-0-6) 
 EG221   Reading for Information 
 อ.241     การฟัง – การพูด 1      3 (3-0-6) 
 EG241   Listening – Speaking 1 

2. เลอืกศึกษา 1 วชิา 3 หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษาจากวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั  
ส่วนที ่2 ยกเว้น  รายวชิาในหมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวชิา พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น 
 
2)  วชิาเฉพาะ         93 หน่วยกติ 

นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะรวมทั้งหมด  93  หน่วยกติ  แยกตามหมวดวชิาดงันี้ 
หมวดวชิาความรู้พืน้ฐานทางธุรกจิ (18 หน่วยกติ) 
 กธ.201 หลกัการจดัการธุรกจิ       3 (3-0-6) 
 BI201   Principles of  Business Management 
 กธ.202  การจดัการองค์การ      3 (3-0-6) 
 BI202   Organisational management 
 กธ.203  กฎหมายธุรกจิ และระเบียบการค้า การลงทุน    3 (3-0-6) 
 BI203   Business Laws and Trading and Investment Regulations 
 กธ.204  การภาษีอากร       3 (3-0-6) 
 BI204   Taxation 
 กธ.301  ธุรกจิกบัสังคม และชุมชน      3 (3-0-6) 
 BI301   Business, Society and Communities 



 

  

 กธ.302  การเงนิบูรณาการ      3 (3-0-6) 
 BI302   Integrated Finance  
หมวดวชิาทกัษะทางธุรกจิ  (42 หน่วยกติ) 

(1) นักศึกษาต้องศึกษาวชิาทกัษะทางธุรกจิ 8 วชิา รวม 30 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
 กธ.211  การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
 BI211   Industry and Competition Analysis 
 กธ.212  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงนิเพือ่การตดัสินใจ   3 (3-0-6) 
 BI212   Accounting and Financial Information for Decision Making 
 กธ.213  การวเิคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจทางธุรกจิ    3 (3-0-6) 
 BI213   Business Problem Analysis and Decision Making 
 กธ.214   ระเบียบวจิยัธุรกจิ      6 (3-9-6) 
 BI214   Business Research Methodology 
 กธ.311  การวางแผนธุรกจิ      6 (3-9-6) 
 BI311   Business Planning 
 กธ312   ธรรมาภบิาลและการจดัการความเส่ียง    3 (3-0-6) 
 BI312   Good Governance and Risk Management  
 กธ.313  วฒันธรรมและธรรมเนียมทางธุรกจิ     3 (3-0-6) 
 BI313   Business Culture and Etiquette 
 กธ. 421  สัมมนานโยบายและกลยุทธ์ธุรกจิ     3 (3-0-6) 
 BI421   Seminar in Business Policy and Strategy 
 
 (2) นกัศึกษาต้องศึกษาภาษาต่างประเทศ จ านวน 12 หน่วยกติ ดงันี ้

 1. เลอืกศึกษาภาษาต่างประเทศทีเ่ปิดสอนในสถาบันภาษา หรือคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เพยีง 1 ภาษา 
จ านวน 4  วชิา 12 หน่วยกติ 
หรือ  2. เลอืกศึกษารายวชิาต่างๆ จากกลุ่มวชิาการส่ือสารทางธุรกจิ ด้วยภาษาต่างประเทศต่อไปนี ้1 กลุ่มวชิากลุ่มที ่ 1 
 กธ.151  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1     3 (3-0-6) 
 BI151   Business Communication in Chinese1 
 กธ.152  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 2     3 (3-0-6) 
 BI152   Business Communication in Chinese 2 
 กธ.251  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 3     3 (3-0-6) 
 BI251    Business Communication in Chinese 3  
 กธ.252  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 4     3 (3-0-6) 
 BI252    Business Communication in Chinese 4  
กลุ่มที ่2 
 กธ.61   การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 1    3 (3-0-6) 
 BI161     Business Communication in Japanese 1 
 กธ.162  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 2    3 (3-0-6) 



 

  

 BI162    Business Communication in Japanese 2 
 กธ.261  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 3    3 (3-0-6) 
 BI261   Business Communication in Japanese 3 
 กธ.22   การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 4    3 (3-0-6) 
 BI262   Business Communication in Japanese 4  
  
 กลุ่มที ่3 
 กธ.171  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 1    3 (3-0-6) 
 BI171   Business Communication in German 1 
 กธ.172  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 2    3 (3-0-6) 
 BI172   Business Communication in German 2 
 กธ.271  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 3    3 (3-0-6) 
 BI271   Business Communication in German 3 
 กธ.272  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 4    3 (3-0-6) 
 BI272    Business Communication in German 4 
 
กลุ่มที ่4 
 กธ.181  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 1    3 (3-0-6) 
 BI181   Business Communication in a Foreign Language 1   
 กธ182   การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 2    3 (3-0-6) 
 BI182    Business Communication in a Foreign Language 2  
 กธ.281  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 3    3 (3-0-6) 
 BI281    Business Communication in a Foreign Language 3   
 กธ.282  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 4    3 (3-0-6) 
 BI282    Business Communication in a Foreign Language 4 
  
หมวดวชิาบูรณาการวชิาชีพบัญชี  (33  หน่วยกติ) 
 บณ.211  การบัญชีการเงนิช้ันต้น      3 (3-0-6) 
 AI211   Fundamental Financial Accounting 
 บณ.311  การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 1     3 (3-0-6) 
 AI311   Intermediate Financial Accounting 1 
 บณ.312 การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 2     3 (3-0-6) 
 AI312   Intermediate Financial Accounting 2 
 บณ.313  การบัญชีต้นทุน       3 (3-0-6) 
 AI313   Cost Accounting  
 บณ.314  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3 (3-0-6) 
 AI314    Accounting Information Systems  



 

  

 บณ.315  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    3 (3-0-6) 
       AI315         Internal Control and Internal Audit 
 บณ.316 การสอบบัญชีและบริการให้ความเช่ือมัน่    3 (3-0-6) 
 AI316    Auditing and Assurance Services  
 บณ.411 การบัญชีการเงนิช้ันสูง 1      3 (3-0-6) 
 AI411    Advanced Financial Accounting 1 
 บณ.412  การบัญชีการเงนิช้ันสูง 2      3 (3-0-6) 
       AI412        Advanced Financial Accounting 2  
 บณ.439  การบัญชีภาคปฏบิัต ิ(ฝึกงาน)    6 (ฝึกปฎบิัต ิ288 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)
 AI439    Accounting Internship 
 
3)  วชิาเลอืกเสรี          6      หน่วยกติ 

นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิา 
เลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ทั้งนีใ้ห้หมายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ  
ได้แก่ ภาษาจนี  ภาษาเกาหล ีภาษาญี่ปุ่ น  ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษามาเลย์  ภาษาเวยีดนาม  ภาษาลาว   
ภาษาอนิโดนีเซีย ภาษาฝร่ังเศส  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมนั  และภาษาสเปน หรือวชิาทีเ่ปิดบรรยายโดยหลกัสูตรฯ  ทีเ่ปิดให้
นักศึกษาเลอืกศึกษาเป็นวชิาเลอืกเสรี ดงันี ้ 
 กธ.221  เศรษฐกจิการเมอืงไทยและโลก     3(3-0-6) 
 BI221  Thai and Global Political Economy 
 กธ.331  การบริหารฐานลูกค้าเพือ่สร้างมูลค่ากจิการ    3(3-0-6) 

BI331     Customer Base Management for Value Creation 
 
วชิาทีน่ักศึกษาน ามาเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้คอื 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2) 
2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวชิา 

  3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 



 

  

 
 

การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาหลกัสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชีธุรกจิแบบบูรณาการ 
 
  นักศึกษาหลกัสูตรควบบัญชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชีธุรกจิแบบบูรณาการ  ทีไ่ม่สามารถศึกษาได้ครบตามเงือ่นไข
และโครงสร้างของหลกัสูตรช้ันปริญญาตรี นักศึกษาสามารถขอรับอนุปริญญาได้หากศึกษารายวชิาต่าง ๆ ได้ครบตามเงือ่นไข
ดงัต่อไปนีค้อื  
  1. ศึกษารายวชิาต่าง ๆ  ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกติ 
  2.ได้รับค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า  2.00 
  3.ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ 
  4. ได้ศึกษารายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รวม  30  หน่วยกติ 
  5. ได้ศึกษารายวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า  63  หน่วยกติ 
  6. ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ 

 
 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา   

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ท.161 การใช้ภาษาไทย    
กธ.212 การใช้ข้อมูลทางการบญัชี และการเงนิเพือ่การตดัสินใจ 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 

3 
3 
2 

วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 3 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
กธ.201 หลกัการจดัการธุรกจิ 3 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 หรือ สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 
  

รวม 19 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
บณ.211 การบัญชีการเงนิขั้นต้น 3 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 
กธ.202 การจดัการองค์การ 3 
กธ.203 กฎหมายธุรกจิ และระเบยีบการค้า การลงทุน 3 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 
 

2 

วชิาภาษาต่างประเทศ 3 

รวม 17 

 



 

  

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 

สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 
วชิาเลอืกเสรี 

3 
3 

รวม 6 

 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
กธ.302 การเงนิบูรณาการ 3 
กธ.204 การภาษีอากร 3 
กธ.211 การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการแข่งขนั  3 
กธ.214 ระเบียบวจิยัธุรกจิ 6 
วชิาภาษาต่างประเทศ 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
บณ.311การบญัชีการเงนิช้ันกลาง 1  3 
บณ.312การบญัชีการเงนิช้ันกลาง 2  3 
กธ.213 การวเิคราะห์ปัญหา และการตดัสินใจทางธุรกจิ 3 
กธ.311 การวางแผนธุรกจิ 6 
วชิาภาษาต่างประเทศ 3 

รวม 18 

 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที ่2 

 หน่วยกติ 
บณ.316 การสอบบัญชีและบริการให้ความเช่ือมั่น 
วชิาเลอืกเสรี 

3 
3 

รวม 6 

 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
บณ.313  การบัญชีต้นทุน 3 
บณ.314  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 
บณ.315  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 
อ.241  การฟัง – การพูด 1 3 
กธ.421  สัมมนานโยบายและกลยุทธ์ธุรกจิ 3 
วชิาภาษาต่างประเทศ 3 



 

  

รวม 18 

 
 

 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

  
บณ.439 การบัญชีภาคปฏบิัต ิ(ฝึกงาน) 6 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
บณ.411 การบัญชีการเงนิช้ันสูง 1 3 
บณ.412 การบัญชีการเงนิช้ันสูง 2 3 
กธ. 312 ธรรมาภิบาลและการจดัการความเส่ียง 3 
กธ. 313 วฒันธรรมและธรรมเนียมทางธุรกจิ 3 
อ.221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 
กธ.301 ธุรกจิกบัสังคม และชุมชน 3 

รวม 18 

 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย   

มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) 
TU100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย        (The Rule of 
Law) เข้าใจความหมายของ ‚พลเมือง‛ ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น ‚พลเมือง‛ ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing) 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities 
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิ การพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลง  
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences 



 

  

 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่ งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาพืน้ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ี
ความส าคญัและมส่ีวนเกีย่วข้องต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 
 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์         3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 (วิชานี้ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 16 หน่วยกิต หรือเป็นวิชาที่
คณะ/สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 
 หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ทีใ่ช้ในการพสูิจน์ วธีิการพสูิจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์    การ
พิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1          0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

 วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดหรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2  3(3-0-6) 



 

  

EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ วชิา สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3  3(3-0-6) 
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้วชิา  สษ. 171 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล        3(3-0-6) 
EG221 Reading for Information 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 กลวธีิต่างๆ ทีใ่ช้ในการอ่านงานเขยีนประเภทให้ข้อมูล วเิคราะห์โครงสร้างภาษา เนือ้หา และวธีิการน าเสนอข้อมูลของ
ผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานทีอ่่าน
โดยการอภิปราย 
 
อ.241 การฟัง – การพูด 1        3(3-0-6) 
EG241 Listening – Speaking 1 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
 ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั ฝึกทกัษะในการฟังระดบัต้น ฝึกการออกเสียงทีถู่กต้อง เรียนรู้วฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีก่ าหนด ให้ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 
 
กธ.201  หลกัการจดัการธุรกจิ        3 (3-0-6) 
BI201   Principles of Business Management                  
 ความส าคัญ บทบาท และความรับผดิชอบของธุรกิจที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  รูปแบบการจัดตั้ง และการ
ด าเนินธุรกิจ  กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงองค์ความรู้ในหน้าที่งานหลักๆทางธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด  การผลิต  การจัดการ  
การเงิน  การบัญชี  เทคโนโลยีและระบบข้อมูล เพื่อให้เข้าใจลักษณะงานในแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเช่ือมโยง
ระหว่างหน้าทีง่านต่างๆเพือ่ให้การด าเนินธุรกจิประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
กธ.202  การจดัการองค์การ         3 (3-0-6) 
BI202  Organisational management                            

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมองค์การ  การจดัองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการจัดการที่จะ
ท าให้เกดิการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การทั้งในด้าน คน ส่ิงของ เงิน และข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวมถึงหลกัการในการปรับตวัขององค์การให้สอดรับกบัสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
  



 

  

กธ.203  กฎหมายธุรกจิ และระเบยีบการค้า การลงทุน      3 (3-0-6) 
BI203  Business Laws and Trading and Investment Regulations   
 กฎหมายส าคัญๆที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การด าเนินธุรกิจ และการแข่งขัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการทางธุรกจิ  ภาระความรับผดิชอบ และข้อห้ามต่างๆ  รวมถึงกฎ กตกิา และระเบียบ ของรัฐทีส่่งผลกระทบทั้งในทางบวก 
และทางลบต่อศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ 
  
กธ.204  การภาษีอากร         3 (3-0-6) 
BI204   Taxation         
 หน้าที ่และความรับผดิชอบในการเสียภาษีของบุคคล และองค์การธุรกจิ โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี
ประเภทต่างๆ ทั้งภาษีสรรพสามติ  ภาษีศุลกากร และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันคอื ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงภาษีที่องค์การบริหาร ส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จดัเกบ็ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน  ภาษีบ ารุงท้องที ่และภาษีป้าย เป็นต้น 
 
กธ.211  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการแข่งขัน      3 (3-0-6) 
BI211   Industry and Competition Analysis      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ. 201 หลกัการจดัการธุรกจิ 
 แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาค  การท างานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า และเคร่ืองมือที่ประสมประสาน
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์การจัดการ  การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลอดจนวิวัฒนาการ
และสภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และการแข่งขัน ทั้งนีโ้ดยมุ่งพัฒนาทั้งความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะการวิเคราะห์ที่เป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรับการก าหนด   กลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่มีความ
ซับซ้อน และความไม่แน่นอนในระดบัสูง  
  
กธ.212  การใช้ข้อมูลทางการบัญชี และการเงนิเพือ่การตดัสินใจ     3 (3-0-6) 
BI212   Accounting and Financial Information for Decision Making 
 วงจร ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน โดยครอบคลุมแนวคิด และเคร่ืองมือด้านการบัญชี
การเงนิ การบัญชีบริหาร และการเงินธุรกิจที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินในลักษณะที่
เช่ือมโยง และสะท้อนความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการ
แปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชี และการเงนิเพือ่น ามาใช้ในการวางแผน และการตดัสินใจทีส่ าคญัๆ ทางธุรกจิ 
 
กธ.213  การวเิคราะห์ปัญหา และการตดัสินใจทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
BI213   Business Problem Analysis and Decision Making     
 แนวคดิ เคร่ืองมอื และวิธีการที่ช่วยในการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้เพื่อ
การตดัสินใจทางธุรกจิ ทั้งในด้านการวางแผน  การจดัสรรทรัพยากร  การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมทั้ง
เทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  การวเิคราะห์ทางสถิต ิและการใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา  
  
กธ.214  ระเบียบวจิยัธุรกจิ         6 (3- 9- 6) 
BI214   Business Research Methodology        



 

  

 เป้าหมาย  หลักการ และกระบวนการในการวิจัยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการระบุปัญหา การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพิจารณาปัญหา การออกแบบวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการค้นหาค าตอบ  การด าเนินการค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูล
ประเภทต่างๆ การวเิคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายของข้อมูล ตลอดจนการประเมนิความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ของ
ข้อมูลก่อนน าไปใช้ในการตดัสินใจทางธุรกจิ  ทั้งนี ้โดยครอบคลุมทั้งระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ   
กธ.221 เศรษฐกจิการเมอืงไทยและโลก       3 (3-0-6) 
BI221  Thai and Global Political Economy      
 การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา และนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยและโลก โดยคัดสรร
ประเด็นที่มีความส าคัญและก าลังเป็นที่สนใจในขณะนั้นมาท าการวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงและเป็นระบบ โดยใช้ระเบียบวิธีทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมอืง 
  
กธ.301  ธุรกจิกบัสังคม และชุมชน        3 (3-0-6) 
BI301  Business, Society and Communities      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ. 201 หลกัการจดัการธุรกจิ 
 หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคม และชุมชน  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของธุรกิจ  
เนื้อหาครอบคลุมแนวคิด และหลักการจัดการที่สะท้อน การให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่มิใช่แต่เพียงเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากแต่รวมถึงประโยชน์ของสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวประสาน และสอดแทรกอยู่ในการออกแบบ กลยุทธ์ และกระบวนการทางธุรกจิ ตลอดจนกจิกรรมต่างๆที่
ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน  
  
กธ.302 การเงนิบูรณาการ         3 (3-0-6) 
BI302 Integrated Finance 

แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร  เนื้อหาวิชาครอบคลุมแนวคิด การ
บริหารสินทรัพย์ และหนีสิ้น และการน าโมเดลต่างๆ ทางการเงนิ ใช้ในการตดัสินใจ รวมถึงศึกษาถึงช่องทางการจัดหาทุนในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งจากตลาดเงิน และตลาดทุน ภายในประเทศ และภูมิภาครวมถึงแนวคิด เร่ืองการวัดความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน 
รวมถึงตวัแบบการตั้งราคาสินทรัพย์ 
 
กธ.311  การวางแผนธุรกจิ         6 (3-9-6) 
BI311  Business Planning         
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ. 211 การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

และ บธ. 214 ระเบียบวจิยัธุรกจิ 
 แนวคดิ วตัถุประสงค์ ตลอดจนกระบวนการในการพฒันา และประเมินความเป็นไปได้ของ  แผนธุรกิจส าหรับทั้งธุรกิจที่
เร่ิมต้นใหม่ และธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่แล้ว เนือ้หาครอบคลุมแบบจ าลอง 
ธุรกิจ  องค์ประกอบในส่วนต่างๆของแผนธุรกิจ ตั้งแต่วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  การวิเคราะห์สถานการณ์  กลยุทธ์ธุรกิจ  
แผนการตลาด  แผนการผลติ/การปฏิบัตกิาร  แผนการจัดการ  แผนการเงิน และแผนส ารอง ทั้งนีโ้ดยมุ่งพัฒนาทักษะ ในการบูรณา
การความรู้ในหน้าทีง่านต่างๆ ทางธุรกจิเพือ่การด าเนินธุรกจิอย่างเป็นรูปธรรม 
 
กธ.312  ธรรมาภิบาล และการจดัการความเส่ียง       3 (3-0-6) 



 

  

BI312  Good Governance and Risk Management       
วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   ฐานะปีที ่3 
 หน้าที่ บทบาท และความรับผดิชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่ง และรักษา
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ ผ่านการออกแบบระบบการประเมิน และการจัดการ กับความเส่ียงในลักษณะต่างๆที่
อาจจะ ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายดังกล่าว โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กรที่มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  
  
กธ.313 วฒันธรรมและธรรมเนียมทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
BI313  Business Culture and Etiquette      
วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   ฐานะปีที ่3 
 มีความรู้พืน้ฐาน ตลอดจนความรู้รอบตัวในด้านต่างๆที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการติดต่อส่ือสาร และ การวางตัวให้
เหมาะสมในแวดวงธุรกจิ โดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลกิภาพ และทักษะในการน าเสนอทั้งในบริบทของการประชุม  การน าเสนองาน  
การเจรจาธุรกจิ  การเข้าสังคม และการแสดงความคดิเห็นในทีส่าธารณะ  
กธ.331  การบริหารฐานลูกค้าเพือ่สร้างมูลค่ากจิการ      3 (3-0-6) 
BI331  Customer Base Management for Value Creation                              
 มพีฒันาการและแนวปฏิบัตสิมยัใหม่ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า ภายใต้หลักการที่ว่าลูกค้า
เป็นสินทรัพย์ ตามแนวคดิสินทรัพย์บนฐานตลาด ทั้งนี ้โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านการตลาด การเงนิ และการจดัการ มาใช้ในการ
วัดและประเมินมูลค่าของฐานลูกค้า รวมทั้งการค านวณดัชนีที่ส าคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ การออกแบบ 
ตลอดจนการประเมนิความคุ้มค่าของกจิกรรมในการจดัการความสัมพนัธ์ลูกค้าเพือ่สร้างมูลค่าให้กบักจิการทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาว 
  
กธ.421  สัมมนานโยบาย และกลยุทธ์ธุรกจิ       3 (3-0-6) 
BI421  Seminar in Business Policy and Strategy     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ. 311 การวางแผนธุรกจิ  
 หลักการ และกระบวนการในการพัฒนา ก าหนด และปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ  โดยการบูรณาการ
ความสามารถในหน้าที่งานด้านต่างๆทางธุรกิจเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้   โดยมุ่ งการเรียนรู้จากการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นโดยกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัตโิดยโปรแกรมจ าลองทางธุรกจิ 
  
กธ.151 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1       3 (3-0-6) 
BI151  Business Communication in Chinese 1     
 เรียนรู้ระบบเสียงและฝึกการออกเสียงภาษาจีน รู้จักความเป็นมาตลอดจนโครงสร้างของตัวอักษรจีน เรียนรู้ไวยากรณ์
เบือ้งต้นจนสามารถผูกแต่งประโยคพืน้ฐานได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวงศัพท์ซ่ึงใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและ
ส านักงาน ประมาณ 250 ค า 
  
กธ.152  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 2       3 (3-0-6) 
BI152   Business Communication in Chinese 2     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.151 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1 



 

  

 เป็นการต่อยอดความรู้จากวชิาการส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1 เรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนที่ซับซ้อนซ่ึงใช้บ่อยในชีวิต
การท างาน เพิม่พูนค าศัพท์ โดยเฉพาะค าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจการเงิน อีกประมาณ 350 ค า ฝึกวิเคราะห์รูปอักษร
จนีและเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของพจนานุกรมจนีและการบันทกึตวัอกัษรจนีในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  
กธ.251  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 3       3 (3-0-6) 
BI251   Business Communication in Chinese 3     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.151 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1 
 ฝึกการออกเสียงและสนทนา โดยเรียนรู้จากตัวอย่างบทสนทนาส้ันๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสมาคมและการท างาน
สัมพนัธ์กบับุคคลอืน่ๆ ในเชิงธุรกจิ และฝึกการแต่งบทสนทนาเป็นภาษาจนี ด้วยตนเอง 
 
กธ.252  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 4       3 (3-0-6) 
BI252   Business Communication in Chinese 4     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.151 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาจนี 1 
 ฝึกการอ่านและหมายจ าตวัอกัษรจนี จากข้อเขียนส้ันๆ ทีม่ศัีพท์เกีย่วข้องกบัธุรกจิ ทั้งในรูปแบบของจดหมาย รายงานข่าว 
ประกาศ โฆษณาแจ้งความ ฯลฯ 
  
กธ.161  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 1       3 (3-0-6) 
BI161    Business Communication in Japanese 1     
 ฝึกการออกเสียง อ่าน และเขียนตัวอักษรญี่ปุ่ นคือ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิได้ เพื่อปูพืน้ฐาน
ส าหรับผู้ทีย่งัไม่เคยเรียนมาก่อนให้สามารถฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น แนะน า
ตัว ถามราคา บอกวันเดือนปี การผันกริยาและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่ นติดต่อส่ือสารทางธุรกิจขั้นพื้นฐานได้ ได้เรียนรู้ค าศัพท์ 
ประมาณ 380 ค า และอกัษรคนัจ ิ41 ตวั 
 
กธ.162  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 2       3 (3-0-6) 
BI162   Business Communication in Japanese  2     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.161  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 โครงสร้างไวยากรณ์ต่อจากการส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 1 ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 คอื ฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคที่
ซับซ้อนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวันและการท างานติดต่อธุรกิจ สามารถบอกเวลา สภาพดินฟ้าอากาศ บอกจุดประสงค์ บอกสาเหตุ
และเหตุผล การใช้ประโยคขอร้องการอ้างองิและถ่ายทอดค าพูด การกระท าที่ก าลังเกิดขึน้ และการใช้กริยาสวมใส่ ได้เรียนรู้ค าศัพท์ 
อกีประมาณ 395 ค า และอกัษรคนัจอิกี 102 ตวั 
 
กธ.261 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 3       3 (3-0-6) 
BI261  Business Communication in Japanese  3     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.162  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น2 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 โครงสร้างไวยากรณ์ต่อจากการส่ือสารทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่ น 2 ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ
สอบถามและโต้ตอบพูดคุยทางธุรกิจในขั้นสูงขึน้ไปอีกขั้นหนึ่ง สามารถใช้สกรรมกริยาและอกรรมกริยาได้ บอกเจตนาการกระท า 



 

  

ถ่ายทอดค าพูด บอกความปรารถนาความต้องการของที่ชอบและไม่ชอบ บอกการเปรียบเทียบ การขออนุญาตและการห้ามเป็นต้น 
ได้เรียนรู้ค าศัพท์ อกีประมาณ 366 ค า และอกัษรคนัจอิกี 134 ตวัเมือ่จบหลกัสูตรนีแ้ล้วนักศึกษาสามารถเข้าสอบวดัระดบั 4 ได้ 
  
กธ.262  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 4       3 (3-0-6) 
BI262  Business Communication in Japanese 4     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.261  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น 3 หรือได้รับอนุมตั ิ
จากผู้บรรยาย 
 โครงสร้างไวยากรณ์ต่อจากการส่ือสารทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่ น 3 ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ
พูดคุยระดับสูง การใช้ภาษาพูด และค าสุภาพในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ สามารถบอกสาเหตุ เหตุผล เหตุผลที่ขัดแย้งกัน การ
คาดคะเน การให้และการรับ ประโยคใช้ให้ท า ประโยครูปถูกกระท า(กรรมวาจก) ประโยคเงื่อนไข ค าสุภาพ และภาษาพูด ได้เรียนรู้
ค าศัพท์ อกีประมาณ 352 ค า และอกัษรคนัจอิกี 106 ตวัเมือ่จบหลกัสูตรนีแ้ล้วนักศึกษาสามารถเข้าสอบวดัระดบั 3 ได้ 
  
กธ.171 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 1       3 (3-0-6) 
BI171  Business Communication in German 1      
วชิาบังคบัก่อน: ส าหรับผู้ไม่มพีืน้ภาษาเยอรมนัมาก่อน 
 เรียนรู้ระบบเสียงและการออกเสียง ปูพืน้โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาโดยเรียนรู้ไวยากรณ์เบือ้งต้น ฝึกทักษะอ่าน ฟัง พูด 
เขียน เรียนวงศัพท์ซ่ึงใช้ในชีวติประจ าวนั และศัพท์เบือ้งต้นทางธุรกจิ 
 
กธ.172  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 2      3 (3-0-6) 
BI172  Business Communication in German 2     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.171 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 เป็นการต่อยอดความรู้จากวิชาการส่ือสารทางธุรกิจด้วยภาษาเยอรมัน 1 ศึกษาไวยากรณ์พืน้ฐาน อ่านเขียน ในระดับ
เบื้องต้น เพิ่มพูนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และอินเตอร์เนต สามารถเข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่
ประจ าวนั และทศันคตขิองชาวเยอรมนัได้พอสมควร 
 
กธ.271  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 3      3 (3-0-6) 
BI271  Business Communication in German 3      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.171 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ฝึกการใช้ค าศัพท์ ส านวนเฉพาะทางธุรกจิ ศึกษาและเข้าใจโครงสร้างทางธุรกจิ ศึกษาและอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ในระดบัต้นผ่านส่ือสมยัใหม่ 
 
กธ.272  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 4      3 (3-0-6) 
BI272   Business Communication in German 4   
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วิชา กธ.171 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ใช้แนวการสอนเดยีวกบัการส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาเยอรมนั 3 ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกจิ สนทนาโดยใช้   วงศัพท์ธุรกิจ 
ศึกษาและเข้าใจบริบททางวฒันธรรมการตดิต่อเชิงธุรกจิ 
 



 

  

กธ.181  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 1      3 (3-0-6) 
BI181  Business Communication in a Foreign Language 1    
 การส่ือสารในบริบททางธุรกจิโดยใช้ภาษาต่างประเทศทีค่ณะฯ ก าหนด โดยมุ่งเน้นที่ศัพท์ และโครงสร้างประโยคพืน้ฐาน
ทัว่ไป โดยในระดบันีน้ักศึกษาควรสามารถส่ือสารได้ด้วยประโยคอย่างง่าย 
  
กธ.182  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ2      3 (3-0-6) 
BI182   Business Communication in a Foreign Language 2    
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.181 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 การส่ือสารในบริบททางธุรกิจโดยภาษาต่างประเทศที่คณะฯ ก าหนด ต่อเนื่องจาก บธ.181 โดยมุ่งเน้นที่การขยายฐาน
ค าศัพท์ และโครงสร้างประโยคทีซั่บซ้อนขึน้ โดยในระดบันี ้นักศึกษาควรมคีวามสามารถในการอ่าน และเขียนจดหมายธุรกิจอย่าง
ง่าย 
  
กธ.281  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 3      3 (3-0-6) 
BI281   Business Communication in a Foreign Language 3    
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.181 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ศัพท์ ประโยค และส านวนภาษาทีใ่ช้บ่อยๆ ในการส่ือสารทางธุรกจิ ด้วยภาษาต่างประเทศทีค่ณะฯก าหนด โดยฝึกทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพือ่การส่ือสาร ข้อมูล และความรู้สึกนึกคดิ ได้อย่างถูกต้อง ในระดบันีน้ักศึกษาควรสามารถน าเสนอด้วย
วาจาอย่างส้ันๆ โดยใช้เนือ้หาทางธุรกจิ 
  
กธ.282  การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 4      3 (3-0-6) 
BI282   Business Communication in a Foreign Language 4    
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา กธ.181 การส่ือสารทางธุรกจิด้วยภาษาต่างประเทศ 1หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ศัพท์ ประโยค และส านวนภาษาเฉพาะทีใ่ช้ในการส่ือสารทางธุรกจิ ด้วยภาษาต่างประเทศทีค่ณะฯก าหนด โดยฝึกทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการส่ือสาร ข้อมูล และความรู้สึกนึกคิด ได้อย่างถูกต้อง ในระดับนี้นักศึกษาควรสามารถ เขียน
รายงานสรุปอย่างส้ันๆ โดยใช้เนือ้หาทางธุรกจิ 
  
บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น        3 (3-0-6) 
AI 211  Fundamental Financial Accounting       
 ความหมาย และวตัถุประสงค์ของการบัญชี จริยธรรมของวชิาการบัญชี บทบาทของการบัญชีทีม่ต่ีอสังคม ข้อก าหนดและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพบัญชี แม่บทการบัญชี หลกัการและวธีิการบันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจร
บัญชี กระดาษท าการ การจดัท างบทดลอง  รูปแบบและข้อมูลทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินต่างๆ ลักษณะของบัญชีประเภทต่างๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพืน้ฐานในการบันทึกบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 
2543 และการจัดท างบการเงิน ตลอดจนประโยชน์และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี  โดยเน้นถึงการจัดท างบการเงินที่สะท้อน
เหตุการณ์ทางธุรกจิอย่างถูกต้องและเหมาะสม การจดัท ารายงานประกอบที่เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ภายนอกกิจการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  



 

  

บณ.311 การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 1        3 (3-0-6) 
AI311   Intermediate Financial Accounting 1      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น 
 ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงนิและการน าเสนอรายงานทีส่อดคล้องกบัความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี และแม่บทการบัญชี โดยเน้นถึง หลักการและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีสิ้นประเภทต่างๆ รวมทั้งสัญญา
เช่า การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า การแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนีสิ้นแต่ละประเภท และผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
แตกต่างกนั รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกจิ  
  
บณ.312  การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 2        3 (3-0-6) 
AI312  Intermediate Financial Accounting 2      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น 
 หลกัการและวธีิการบันทกึ ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การบัญชีส าหรับห้างหุ้นส่วน การรับรู้รายได้
ประเภทต่างๆ เช่น การฝากขาย การขายผ่อนช าระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างตามสัญญา การน าเสนองบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ การน าเสนอข้อมูลทางการเงินและการบัญชีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ในการตดัสินใจ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน และงบการเงนิระหว่างกาล การค านวณก าไรต่อหุ้น การเปลีย่นแปลง
ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด รวมทั้งจริยธรรมของวชิาชีพการบัญชีในการจดัท ารายงานทางการเงนิ  
 
บณ.313  การบัญชีต้นทุน                                                                                                  3 (3-0-6) 
AI 313   Cost Accounting        
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น 

ความส าคญัและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างๆ การบันทกึต้นทุนในระบบบญัชี ระบบบญัชี
ต้นทุนงานส่ังท า ระบบต้นทุนช่วงการผลติ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติ  การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ  การปันส่วนต้นทุนร่วม
และการบัญชีส าหรับผลติภัณฑ์พลอยได้  ต้นทุนคุณภาพ ระบบต้นทุนผนัแปรและต้นทุนรวม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการ
วเิคราะห์ผลแตกต่างระบบการผลติแบบทนัเวลา (Just-in-time production) 
  
บณ.314  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3 (3-0-6) 
AI314   Accounting Information Systems     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น 

แนวคดิเบือ้งต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประมวลผล วธีิการจดัท ารายงาน
การเงนิและรายงานเพือ่การจดัการ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี       วงจรทางธุรกจิขั้นพืน้ฐานและผลกระทบของการ
ใช้การพาณิชย์เลก็ทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  
บณ.315  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                  3 (3-0-6) 
AI315    Internal Control and Internal Audit 
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.211 การบัญชีการเงนิช้ันต้น 



 

  

ววิฒันาการและแนวความคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมาตรฐานของวชิาชีพตรวจสอบ
ภายในหน้าที ่ ความรับผดิชอบและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ เทคนิคและขั้นตอนการประเมนิประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในการวางแผนการตรวจสอบภายในการรายงานและการตดิตามผลการตรวจสอบรวมทั้งการบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฏิบตังิานด้านต่างๆ 
 
  
บณ.316  การสอบบญัชีและบริการให้ความเช่ือมัน่          3 (3-0-6) 
AI316   Auditing and Assurance Services      
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.311การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 1 และ วชิา บณ.312 การบัญชีการเงนิ 
ช้ันกลาง 2 
 วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี บทบาท และความรับผดิชอบของ
ผู้สอบบัญชี  กระบวนการตรวจสอบบัญชีซ่ึงเร่ิมจากการวางแผนการสอบบัญชี การประเมนิประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความ
เส่ียงในการตรวจสอบและการวเิคราะห์ความเส่ียงเพือ่วางแนวการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และการรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชี การบันทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและจัดท ารายงานการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระในวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย และวงจรการลงทุนและจัดหาเงินทุนการบริการให้ความเช่ือมั่นอื่นๆ และ
แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  
บณ.411  การบัญชีการเงนิช้ันสูง1            3 (3-0-6) 
AI411   Advanced Financial Accounting 1     
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา บณ.311การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 1 และ วชิา บณ.312 การบัญชีการเงนิ 
ช้ันกลาง 2 

การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกรรมและรายการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การบัญชีส าหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
การบัญชีส าหรับตราสารอนุพันธ์ การบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ การบัญชีส าหรับการแปลงสภาพหนีท้ี่มีปัญหา การบัญชีส านักงาน
ใหญ่และสาขา การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ การบัญชีส าหรับเงินกองทุน และกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร 
เป็นต้น 
  
บณ.412  การบัญชีการเงนิช้ันสูง 2        3 (3-0-6) 
AI412   Advanced Financial Accounting 2  
วชิาบังคบัก่อน:สอบได้ วิชา บณ.311 การบัญชีการเงนิช้ันกลาง 1 และ วชิาบณ.312 การบัญชีการเงนิ 
ช้ันกลาง 2 
 การจดัท าบัญชีส าหรับธุรกรรมและรายการทีม่คีวามซับซ้อน เช่น การรวมธุรกจิ เงนิลงทุนในบริษัทร่วม การจดัท างบ
การเงนิรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจดัท างบกระแสเงนิสดและงบกระแสเงนิสด
รวม การบญัชีส าหรับกจิการร่วมค้า บัญชีเกีย่วกบัส านักงานใหญ่และสาขา บัญชีเกีย่วกบัการรวมธุรกจิและการเปิดเผยข้อมูล พร้อม
ทั้งการจดัท างบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการและแปลงค่างบการเงนิทีแ่สดงในรูปสกลุเงนิตราต่างประเทศ หลกัการบัญชี
เกีย่วกบัการเงนิลงทุนในบริษัทร่วมค้า วธีิส่วนได้เสียและวธีีราคาทุน หลกัการเกีย่วกบัการมส่ีวนได้เสียในการร่วมค้า การเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
  



 

  

 
บณ.439  การบัญชีภาคปฏิบัต ิ(ฝึกงาน)      6  (ฝึกปฏิบัตริวม 288 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 
AI439   Accounting Internship    
วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   ฐานะปีที ่4 
 การลงมอืปฏิบัตงิานด้านบัญชีในองค์กรทีอ่ยู่ในรายช่ือที่คณะฯ อนุมัติ  ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลง
ขอบเขตหน้าที ่ความรับผดิชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผล   ที่ชัดเจน ทั้งนี ้โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
จากการน าความรู้ และทกัษะทีไ่ด้ศึกษามาเพือ่ใช้ส าหรับการท างานในธุรกิจจริง ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการท างาน หรือ
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทตามหลกัสูตร 
  
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
   
TU100 Civic Education  3(3-0-6) 
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
TU110  Integrated Humanities        2(2-0-4) 
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas,  
intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities 
are confronting, such as the impacts of: technological development,  
violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world 
 
TU120   Integrated Social Sciences  2(2-0-4) 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.  The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives 
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
TU130   Integrated Sciences and Technology  2(2-0-4) 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies.Standard methods for scientific 
investigations.Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 
 



 

  

TU152   Fundamental Mathematics        3(3-0-6) 
 (This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 
16 credits or as demanded by their faculty) 
 To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of 
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve 
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 
 
TH161 Thai Usage  3(3-0-6) 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly 
 
EL070 English Course 1  0(3-0-6) 

Prerequisite  :Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 

English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills 
of listening, speaking, reading and writing. 
 
EL171 English Course 2         3(3-0-6)  

Prerequisite  :  have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
 
EL172  English Course 3  3(3-0-6) 

Prerequisite  : have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 
 
EG221 Reading for Information        3(3-0-6) 
Prerequisite:  have earned credits of  EL 172 or Exemption  

Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s 
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral 
discussion. 
 
EG241 Listening – Speaking 1        3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of  EL 172 or Exemption  



 

  

Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the 
culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in 
English. 
 
BI201 Principles of Business Management                   3(3-0-6) 
 In this course students will learn about the importance, impact and responsibilities of business on and towards 
economic and social development, business organisation models, operations and processes as well as bodies of knowledge 
in the various main business career fields i.e. marketing, production, management, finance, accountancy and technology 
and data systems.  This is in order to understand the characteristics of each work area, especially the interconnectedness 
between the different fields, for the purposes of successful business dealings. 
  
BI202  Organisational management                            3(3-0-6) 
 In this course students will learn about the fundamental concepts related to organizational behaviour and 
structuring according to different models, as well as the processes and methods of managing an organisation’s primary 
resources i.e. manpower, goods, money and data for maximum efficiency and benefit (resource optimization).  This course 
will also study the principles by which organisations can adapt to an ever changing business environment. 
  
BI203  Business Laws and Trading and Investment Regulations     3(3-0-6) 
 This course is about major laws related to starting a business, business dealings and competition, focusing 
especially on laws that relate directly to business processes.  The course will also examine the different responsibilities and 
prohibitive restrictions placed on businesses, as well as laws, rules and regulations imposed by the state that impact both 
positively and negatively on the competitive potential and profitability of businesses.   
  
BI204   Taxation          3(3-0-6)  
 This course examines the duties and responsibilities involving the payment of taxes by individuals and 
companies, encompassing the criteria and procedures of different types of taxation.  These different types are income tax, 
excise duty and tax collected as revenue, which divides into income tax for individuals, income tax for legal entities 
(corporation tax), value added tax and stamp duty  withholding tax, as well as taxes levied by local administrative 
organizations such as building, local maintenance and signage taxes. 
 
BI211   Industry and Competition Analysis       3(3-0-6) 
Prerequisites:  have earned credits of  BI 201 (Principles of Business Management). 
 This course looks at the thinking the concept of Microeconomics , Theprice mechanism. demandand supply of 
goods. The concepts of management economics, marketing and strategic management in order to analyse the structure, 
development and different environmental conditions that impact on changes in industry and competition. Will also are 
discussed  This is to be achieved by focusing on developing knowledge and understanding and analytical skills, which are 
the fundamentals of determining strategy within a complex and highly uncertain business environment. 



 

  

  
BI212   Accounting and Financial Information for Decision Making    3(3-0-6) 
 This course studies types and benefits of accounting and financial data covering concepts of financial and cost 
accounting incorporating business financial concepts. The course emphasizes on applying integrating information from 
accounting and financial data to reflect strategic activities skills in information interpretation and business decision 
making using accounting and financial information are focused. 
  
BI213   Business Problem Analysis and Decision Making      3(3-0-6) 
 In this course students will look at the concepts, tools and methods that help to develop problem analysis skills 
and determining various possible options to aid business decision making.  This will include planning, resource allocation, 
operations and appraisal.  Students will also learn quantitative and statistical analysis and how to think creatively to solve 
problems. 
  
BI214   Business Research Methodology       6(3-9-6) 
 In this course students will learn about the business research aims, principles and processes, concentrating on 
problem identification skills, determination of concepts behind the consideration of the problem and different types of 
research methodology design, in order to search for answers.  The course will also examine different ways of obtaining 
results from data, data analysis and interpretation and evaluation of the logic and probability of data before making 
business decisions based on it.  Both quantitative and qualitative research methods will be covered in the course. 
  
BI221   Thai and Global Political Economy       3(3-0-6) 
 This course analyses the situation, problems and issues and policies of political economy both in Thailand and 
globally by selecting important issues of current interest for in-depth systematic analysis.  This will be done using social 
science methodology, in particular that of economics and political economy. 
  
BI301  Business, Society and Communities       3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits ofBI 201 (Principles of Business Management) 
 This course studies the duties and responsibilities of businesses as members of society and as part of the 
community, which are the foundation of business.  The course content covers the concepts and management principles 
that reflect the importance laid on business ethics.  This is because business should not act not purely for the benefit of its 
shareholders, but also for the benefit of society, the community, the environment and various stakeholders. Businesses 
may do this by placing importance on the aforementioned items and link them into design, strategy and business processes 
as well as various activities visible by the public. 
 



 

  

BI302 Integrated Finance         3(3-0-6) 
 This course studies concepts and theories in financial management aiming at value maximization. The course 
covers principles of asset and liabilities management together with the applications of financial models for business 
decision making process. Both domestic and international capital and money markets are explored suggesting optimal 
find raising channels. Concepts of risk and return measurements together with capital asset pricing are also emphasized. 
        
BI311  Business Planning         6(3-9-6) 
Prerequisites: have earned credits of BI 211 (Industry and Competition Analysis) and BI 214 (Business Research 
Methodology) 
 This course examines the concept, objectives and development processes and evaluation of the feasibility of 
business plans both of newly established and fully operational enterprises.  The content covers enterprise modelling, the 
different components comprising the various elements of business planning, forming a vision, (13), goals, analyzing the 
situation, business strategy, marketing plans, production/operations planning, management planning, financial planning 
and contingency planning.  The focus will be on development of skills in integration of knowledge of duties in different 
business work areas in order to carry out business in a recognizable form. 
 
BI312  Good Governance and Risk Management      3(3-0-6) 
Prerequisites:  Available only to third year students in the Faculty of Commerce and Accountancy 
 This course looks at the duties, effects and responsibilities of committees and managers towards and on the aims 
of wealth creation and protecting organizational stakeholder interests.  The course covers design of appraisal systems and 
management of different types of risks that may affect the above aims, based on development of internal organizational 
management systems that are both transparent and accountable.   
  
BI313  Business Culture and Etiquette       3(3-0-6) 
Prerequisites:  Available only to third year students in the Faculty of Commerce and Accountancy 

This course examines the foundations and general knowledge that is important and essential for communication, 
contact and appropriate behaviour in business circles, focusing on personality development, taking meeting minutes, 
project presentations, business negotiations, socializing and giving opinions in public. 
      
BI331  Customer Base Management for Value Creation                           3(3-0-6) 
 This course examines modern development and practice in the management of relationships between business 
and customers under the principle that customers are assets, in line with the concept of  market based assets.  This is done 
by the integral development of marketing, finance and management for the purpose of measuring and evaluating 
customer base value, as well as calculating important indexes beneficial for determining strategy, design and evaluation of 
the extent to which customer relationship management activities for creating value are worthwhile to business in the short 
and long term.   
 



 

  

BI421  Seminar in Business Policy and Strategy      3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits of  BI 311 (Business Planning) 
 This course studies the principles and processes involved in developing, determining and altering business 
policies and strategies by integrating abilities in different business roles in order to build competitive advantage.  The 
focus will be on learning through exchange of opinions, case studies and practice via an enterprise modeling programme.  
     
BI151  Business Communication in Chinese 1       3(3-0-6) 
 Students will learn about Chinese tonal sounds and pronunciation and the origins and structure of Chinese 
characters as well as fundamental grammar in order to be able to construct basic sentences independently using trade and 
office related vocabulary comprising 250 words. 
 
BI152  Business Communication in Chinese 2       3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of  BI 151 (Business Communication in Chinese 1) 
 As a continuation of the prerequisite course, students on this course will learn about complex Chinese sentence 
structures frequently in working life, especially another 350 words of economic, work and business-related vocabulary.  
Students will also practise analyzing Chinese characters and study the basics of the Chinese dictionary and typing in 
Chinese on the computer. 
  
BI251   Business Communication in Chinese 3      3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of BI 151 (Business Communication in Chinese 1) 
 In this course students will practise pronunciation and conversation by studying short dialogues related to 
contact and social interaction in business situations and by practising forming independent conversations in Chinese.  
  
BI252   Business Communication in Chinese 4      3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of BI 151 (Business Communication in Chinese 1) 
 In this course students will practise reading and understanding meaning of Chinese characters from short 
written passages with business related vocabulary in the form of letters, news reports, announcements, legal notices etc. 
  
BI161    Business Communication in Japanese 1      3(3-0-6) 
 In this course students will practise and study pronunciation, reading and writing Japanese characters i.e. 
Hirangana and Katakana characters and kanjis in order to lay the foundations for those with no prior knowledge of 
Japanese to build the four skills: listening, speaking, reading and writing Japanese in everyday situations such as 
introducing oneself, asking for the time, the calendar, verb conjugation and ability to communicate in Japanese in basic 
business situations.  Students will learn a vocabulary of 380 words and 41 kanjis.   
 
 
  



 

  

BI162   Business Communication in Japanese 2      3(3-0-6) 
Prerequisite:  have earned credits of  BI 161 (Business Communication in Japanese 1), or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 This course studies grammar structure leading on from Business Communication in Japanese 1 and there will be 
further practice of listening, speaking, reading and writing via complex sentences frequently used in everyday life, work 
and business, such as telling the time, the weather, stating intentions and reasons, requesting and asking for supporting 
evidence, oral presentations, the present continuous and use of verbs.  Students will learn an additional 395 words and 102 
kanjis. 
  
BI261 Business Communication in Japanese 3      3(3-0-6) 
Prerequisite:  have earned credits of  BI 162 (Business Communication in Japanese 2) or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 This course involves further grammar study following on from Business Communication in Japanese 2 and 
practice in listening, speaking, reading and writing.  Students should be able to ask and answer questions and hold 
business related conversations at a more advanced level, to use transitive and intransitive verbs, state purpose, do an oral 
presentation, state wishes, needs, likes and dislikes, compare, ask permission and express that something is forbidden.  
Students will learn an additional 366 words and 134 kanjis.  After completing this course, students will be eligible to enter 
for the Level 4 proficiency examination. 
  
BI262  Business Communication in Japanese 4      3(3-0-6) 
Prerequisite:  have earned credits of BI 261 (Business Communication in Japanese 3) or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 This course covers further grammar study leading on from Business Communication in Japanese 3 and practice 
in listening, speaking, reading and writing.  Students should be able to have advanced level conversations, use spoken 
Japanese and polite expressions for business contact and communication.  Students should also be able to state cause and 
effect, give reasons for conflict, give predictions, give and receive appropriately and understand and use active and passive 
and conditional sentences.  Students will learn an additional 352 words and 106 kanjis.  After completing this course, 
students will be eligible to enter for the Level 3 proficiency examination. 
   
BI171  Business Communication in German 1       3(3-0-6) 
Prerequisites:  This course is for those with no prior knowledge of German. 
 Students will learn the different sounds and pronunciation of German and also the main structures of the 
language by studying basic grammar.  There will also be practice of listening, speaking, reading and writing skills and 
study of everyday and basic business related vocabulary. 
 
 
 



 

  

BI172 Business Communication in German 2       3(3-0-6) 
Prerequisites:  have earned credits of BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 This course involves further study of German grammar and business communication following on from Business 
Communication in German 1, as well as basic reading and writing and building economics and business related 
vocabulary by means of printed matter and the internet.  This should allow students to understand daily lifestyles and 
viewpoints of Germans to a reasonable extent. 
     
BI271  Business Communication in German 3       3(3-0-6) 
Prerequisites:  have earned credits of BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 In this course students will learn and practise using vocabulary and business-specific idioms, in addition to 
studying and understanding business structures and study through reading business related documents via new media. 
  
BI272   Business Communication in German 4      3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits of  BI 171 (Business Communication in German 1), or students must have been 
approved to study the course by the instructor. 
 This course will have the same instruction methods as Business Communication in German 3, with practice in 
writing business documents, conversation using business related vocabulary and studying and understanding the cultural 
context of business contact. 
  
BI181  Business Communication in a Foreign Language 1     3(3-0-6) 
 In this course students will learn how to communicate in business contexts in a foreign language determined by 
the faculty, focusing on vocabulary and basic general sentence structure.  At this level, students should be able to 
communicate using simple sentences. 
 
BI182   Business Communication in a Foreign Language 2     3(3-0-6) 
Prerequisites:   have earned credits of BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have 
been approved to study the course by the instructor.  
 In this course students will learn how to communicate in business contexts in a foreign language determined by 
the faculty, following on from BI 181.  The focus will be on expanding vocabulary and using more complex sentences.  At 
this level, students should be able to read and write simple business letters. 
     
BI281   Business Communication in a Foreign Language 3     3(3-0-6) 
Prerequisites:  have earned credits of  BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have 
been approved to study the course by the instructor.  



 

  

 In this course students will learn vocabulary, sentences and expressions frequently used in business 
communication in the foreign language determined by the faculty.  Students will practise listening, speaking, reading and 
writing for communicating information and opinions correctly.  At this level, students should be able to deliver a short 
oral presentation on a business related topic. 
      
BI282   Business Communication in a Foreign Language 4     3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits of  BI 181 (Business Communication in a Foreign Language 1), or students must have 
been approved to study the course by the instructor.  
 As with Business Communication in a Foreign Language 3, this course will further study vocabulary, sentences 
and expressions used in business communication in the foreign language specified by the faculty.  Students will practise 
listening, speaking, reading and writing for communicating information and opinions correctly.  At this level, students 
should be able to produce a short written report on a business related topic. 
 
AI211  Fundamental Financial Accounting       3(3-0-6) 
 This course examines the meaning and purpose of accounting, ethic, roles of accounting for society, accounting 
laws and regulations; accountingframework,  the accounting principles and fundamental concepts of  Double Entry 
Accounting system and recording in accounting cycle, preparing working paper and Trial Balance pattern  and 
information present in  financial statements, nature of accounting, the principles and methods of bookkeeping in line with 
accountancy standards and the Accounting Act B.E. 2543.  financial statements preparation, benefit  and limitation of  
accounting information, The focus will be on financial budgeting that accurately and appropriately reflects the  business 
situation and also on compiling reports that aid transparent, efficient management that is accountable so that external 
users obtain correct and reliable information for the purposes of effective decision making. 
    
AI311  Intermediate Financial Accounting 1       3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits of AI 211 (Fundamental Financial Accounting) 
 In this course students will learn about the data demands of those involved in financial statements and for 
reports reflecting demand and in line with accounting standards and accounting framework.  The focus will be on 
principles and methods of recording different types of assets and liabilities, as well as lease, recognition and valuation of 
items, itemizing assets and liabilities in statement of financial position in line with generally accepted accounting 
principles and disclosure of information regarding different types of assets and liabilities.   Students will also learn about 
the economic effect of selecting various accounting policies as well as business ethics. 
        
AI312  Intermediate Financial Accounting 2       3(3-0-6) 
Prerequisites: have earned credits of AI 211 (Fundamental Financial Accounting) 
 This course studies the principles and methods of bookkeeping, itemization of owner equity, records of 
stocktaking and recognising different types of income such as sales through agents, hire purchase, property business and 
construction  contracts.  Students will also learn about financial statement presentation and sufficient disclosure of data 



 

  

for the benefit of shareholders and investors in their decision making.  This includes segment reporting and interim 
financial statements, as well as earnings per share, accounting changes, error corrections and accountancy ethics 
regarding financial reporting. 
AI313  Cost Accounting         3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of AI 211 (Fundamental Financial Accounting) 

 The role and importance of cost accounting ;  cost terminology and cost accumulation systems,  cost 
calculation under job order costing, cost calculation under process costing ;  manufacturing overhead cost allocation, 
joint cost allocation and  accounting for by-product, quality cost, variable costing and absorption costing system, 
standard costing system and variance analysis,  just-in-time production. 
 
AI314   Accounting Information Systems       3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of AI 211 (Fundamental Financial Accounting) 

Fundamental concepts of accounting information system; Techniques and tools in the process and preparation 
of financial and management reports;  Control systems in accounting information system; Basic business processes and 
the impacts of E-commerce on accounting information systems. 
      
AI315    Internal Control and Internal Audit       3(3-0-6) 

A study of evolution and principles of internal audit and control, internal audit standards, roles and 
responsibilities, and professional ethics, techniques and procedures in an evaluation of efficiency of internal control and 
internal audit, internal audit planning, reporting and follow-up including internal audit management, and operational  
audits. 
       
AI316   Auditing and Assurance Services       3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of AI 311 (Intermediate Financial Accounting 1) and AI 312 (Intermediate Financial 
Accounting 2). 
 This course studies the objectives of auditing, auditing standards,  professional ethics , roles and responsibilities 
of auditors, , the audit process starting with audit plan, evaluation of the effectiveness of internal control, audit risk and 
evaluaton of audit risk for preparing audit program, audit procedures, obtaining audit evidence, recording and 
summarising audit results and making conclusions, preparing audit reports, other assurance services and computer 
auditing.   
   
AI323  Accounting-for-Society-and-Nation Campaign      3(3-0-6) 
Prerequisite: have earned credits of  BI 301 (Business, Society and the Community) 
 In this course students will learn about and develop business and accountancy approaches to encourage 
organizations to appreciate the importance of social responsibility, by focusing on solving social and national problems in 
a concrete way in the form of a campaign organized in student groups.  The goal is to stimulate cooperation between 
educational institutions, businesses, communities and state bodies to build desirable social practices or to change, diminish 



 

  

or stop undesirable social practices.  The target groups for the campaign may be consumers or various state and private 
organizations. 
 
AI411   Advanced Financial Accounting 1       3(3-0-6) 
Prerequisites:   have earned credits of AI 311 (Intermediate Financial Accounting 1) and AI 312 (Intermediate Financial 
Accounting 2). 
 This course studies specialised accounting transactions ie foreign exchange accounting, derivatives accounting, 
income tax accounting, trouble debt restructuring, head office and branch accounting, compiling financial statements 
from incomplete records, fund accounting and nonprofit organizations.   
  
AI412   Advanced Financial Accounting 2        3(3-0-6) 
Prerequisites:   have earned credits of AI 311 (Intermediate Financial Accounting 1) and AI 312 (Intermediate Financial 
Accounting 2). 
 This course studies specialised accounting transactions ie business combination, investment in associate , 
preparing of consolidated finanancial statements and subsidiary companies both within the country and internationally, 
statement of cash flow and consolidated statement of cash flow, translation of foreign financial statements, joint  venture, 
accounting for branch operations, cost and equity method, joint venture and related parties transactions,. 
 
AI439   Accounting Internship                6  (Work at least 288 hours/semester) 
Prerequisites:  Available only to fourth year students of the Faculty of Commerce and Accountancy 
 Students will learn about and practise accountancy related work in an organisation approved by the faculty 
under the supervision of the advisory committee.  There will be clear stipulation of the internship duties and 
responsibilities, duration and appraisal criteria.  The focus will be on learning via application of knowledge and skills 
gained during the programme to a real business situation in preparation for entry into the world of work after 
graduation, or for entry onto a Masters degree programme. 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 จากความต้องการของผู้ใช้บณัฑติต้องการให้บัณฑิตมปีระสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดงันั้น หลกัสูตร
ของคณะพาณิชย์ฯ จงึมรีายวชิาการฝึกงานและวชิาสหกจิศึกษาให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามความประสงค์ 

ส าหรับการฝึกงานนั้น หลกัสูตรเน้นเป็นพเิศษโดยนักศึกษาทุกคนทั้งบัญชีบณัฑิต(การบญัชีแบบบูรณาการ) และ
บริหารธุรกจิบณัฑิต (การจดัการธุรกจิแบบบูรณาการ) ต้องลงทะเบียนรายวชิาฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาได้มี
ความรู้และประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การท างาน หรือการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

รายวชิาทีก่ าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนฝึกงานคอื วชิาบณ.439  การบัญชีภาคปฏิบัต ิ(ฝึกงาน) 
6  (ฝึกปฏิบัตริวม 288 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา) 

ลกัษณะการฝึกงานคอื การลงมือปฏิบัติงานด้านบัญชีในองค์กรที่อยู่ในรายช่ือที่คณะฯ อนุมัติ  ภายใต้การดูแลของ
คณะทีป่รึกษา โดยมกีารตกลงขอบเขตหน้าที ่ความรับผดิชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชัดเจน ทั้งนี้



 

  

มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการน าความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้ส าหรับการท างานในธุรกิจจริง ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา
เข้าสู่โลกการท างาน หรือการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทตามหลกัสูตร 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  มทีกัษะในการปฏิบัตงิานจากสถานประกอบการตลอดจนมคีวามเข้าใจในทฤษฎแีละหลกัการทางด้านการบญัชี
และบริหารธุรกจิมากยิง่ขึน้ 

2.  สามารถบูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่น าไปแก้ปัญหาทางธุรกจิได้อย่างเหมาะสม 
3.  มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
4.  มรีะเบียบวนิัยตรงเวลาและเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานประกอบการได้ 
5.  มคีวามกล้าแสดงออก และน าความคดิสร้างสรรค์มาใช้ในงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา 
 ภาคสอง ของปีการศึกษาที ่3  
 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวจิยัต้องเป็นหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัศาสตร์ด้านการบญัชี 
ในสาขาวชิาทีไ่ด้เลอืกศึกษาไว้โดยต้องมธุีรกจิทีอ้่างองิและสามารถน าผลจากการจดัท าโครงงานและงานวจิยัไปใช้ในการพฒันา
ธุรกจิจริงหากโครงงานหรืองานวจิยัส าเร็จโดยมจี านวนผู้ร่วมด าเนินการ 
2-5 คน ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาและมรีายงานทีต้่องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงงานหรืองานวจิยัต้องเป็นหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการด้านการบญัชี สามารถน าความรู้และทฤษฎทีางธุรกจิที่
ได้เรียนมาเพือ่วเิคราะห์วางแผนปรับปรุงและพฒันาระบบการด าเนินงานขององค์กร/สถานประกอบการได้อย่างมปีระสิทธิภาพมี
ขอบเขตโครงงานหรืองานวจิยัทีส่ามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยนักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับจากการเรียน
การสอนในรายวชิา มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงงานด้วย 

เป็นการพฒันาการน าแนวคดิทางบัญชีและธุรกจิมาใช้เพือ่ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ  
เห็นความส าคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาของสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ลกัษณะของโครงการรณรงค์ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยมเีป้าหมายในการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
ธุรกิจ ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการสร้างแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ในสังคม หรือการปรับเปลี่ยนและลดเลิกแนว
ปฏิบัตทิีไ่ม่พึงประสงค์ในสังคม ทั้งนี ้โดยกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์อาจเป็นได้ทั้งผู้บริโภค และองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐ และ
เอกชน  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการและทฤษฎทีางการบญัชีได้ 
2. สามารถน าผลการจากจดัท าโครงงานหรืองานวจิยัไปใช้ในการปฏบิัตงิานจริง 
3. สามารถเป็นต้นแบบในการพฒันาต่อได้ 
4. สามารถท างานเป็นทมีและปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อืน่ 
5.  ความสามารถในคดิวเิคราะห์การส่ือสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 



 

  

 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคสอง ของปีการศึกษาที ่3 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกติ 
 
 5.5 การเตรียมการ 
 1. วางแผนและการจดัเตรียมอาจารย์ผู้สอนทีม่คีวามรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ 
การท างานโครงงานหรืองานวจิยัทางด้านบริหารธุรกจิมาให้ความรู้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิบัตงิานต่างๆเพือ่ให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการของการท าโครงงานหรืองานวจิยั 
 2. ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาจดัท าบันทกึการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงงานหรืองานวจิยั 
พร้อมทั้งมตีวัอย่างโครงงานหรืองานวจิยั 
 3. จดัเตรียมหนังสือเอกสารต าราบริหารธุรกจิและสาขาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องไว้เพือ่ศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 
 ประเมนิผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวจิยัทีบ่ันทกึในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ทีป่รึกษาและ
ประเมนิผลจากรายงานทีไ่ด้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอเนือ้หาสาระโดยโครงงานหรืองานวจิยัดงักล่าวนั้น
ต้องสามารถน าไปใช้ในการท างานหรือน าไปพฒันาธุรกจิได้จริง  และการจดัสอบการน าเสนอทีม่อีาจารย์สอบไม่ต า่กว่า 3 คน 



 

  

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1. การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับ
แก้ไขเพิม่เตมิ ถึงปัจจุบันฉบับ พ.ศ.2555) ข้อ 12, 13 และ 14  

 2. การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี ้

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

1.   ตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา เพือ่ให้มัน่ใจว่า ผู้สอน หรือผู้        
      รับผดิชอบรายวชิาได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นความรับผดิชอบหลกั หรือความ  
      รับผดิชอบรองของรายวชิานั้น รวมถึงมกีารก าหนดกลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้  
      ในด้านทีต้่องการให้บรรลุผล  
2.  จดัท ารายงานจ านวนวชิาทีม่กีารก าหนดกลยุทธ์การสอนทีส่อดคล้องกบัความรับผดิชอบใน  
     ผลการเรียนรู้ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
3.  ทุกรายวชิามกีารสอบวดัผล และให้ท างานเพิม่ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จดัท าวจิยัสถาบัน เพือ่ส ารวจในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 
2. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
3. ความพร้อม และความรู้ทีไ่ด้รับจากสาขาวชิาทีเ่รียนของบัณฑิตต่อการประกอบอาชีพ 
4. ความคดิเห็นเกีย่วกบัหลกัสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1. ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม 

     ไม่ต า่กว่า  129  หน่วยกติ  
 2. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3. ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก าหนด 
 
 
 
 


