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Block  Course Program 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 2566 สาขาวชิาการบัญชี (AC) 

คณะบริหารธุรกจิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 

1. ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งสร้างบณัฑิตทางดา้นบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพบญัชี เทคโนโลยี และทกัษะ

ภาษาสากล ท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ โดยการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบญัชีในยุคดิจิทลั และยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทางการบญัชี 

2. จุดเด่นของสาขาวชิาการบัญชี 

2.1 จุดเด่นและความน่าสนใจ 

เน้ือหารายวิชาของหลกัสูตรในกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและวิชาเอกเลือกท่ีจดัการเรียนการสอน
ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน ดา้นบญัชีตน้ทุน ดา้นการภาษีอากร ดา้นงานสอบ
บญัชี และดา้นการใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อการตดัสินใจในการบริหารและการลงทุนในโครงการ การใชคุ้ณวุฒิใน
การข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี การข้ึนทะเบียนเก็บชัว่โมงในการสอบเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการสอบ
เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร รวมถึงได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษทั Big4 (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, 
PwC) รวมถึงส านักงานบญัชี ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานสรรพากร ในการรับ
นกัศึกษาเขา้ฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน และรับเขา้ท างานภายหลงัจบการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
        2.2 เอกลกัษณ์ของหลกัสูตรทีแ่ตกต่างจากสถาบันอ่ืน 

 การเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางบญัชีในกลุ่มวิชาเอก  การคิดวิเคราะห์ข้อมูล

ทางบญั  ญชีดว้ยระบบวินิจฉยั (Shindan) แบบญ่ีปุ่น ทกัษะภาษาสากล เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่น และ

นกัศึกษามีโอกาสไดไ้ปฝึกงานในต่างประเทศ และเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมภาษาท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาและการท างานในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือส าเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาในสาขาวิชาหน่ึงในหลกัสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) 

หรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิต 

2. ส าหรับผูท่ี้จบม.6 หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดท าเป็น 

Portfolio 

3. สภาพความเป็นนกัศึกษาและสามารถปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบของสถาบนัฯ และสังคมเป็นผู ้

ท่ีมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือติด

ยาเสพติด   

4. มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบนัฯจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปีๆไป 
 

4. หลกัเกณฑ์การเทยีบโอน สาขาการบัญชี 

ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือ

สาขาอ่ืน ๆ รวมถึงผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในทุกสาขาวชิา การเทียบโอนตอ้งเป็นตามหลกัเกณฑข์อง

สถาบนั  จ  านวนหน่วยกิตตอ้งไม่ต ่ากว่า 2.00 และผลการเรียนคะแนนไม่ต ่ากว่า 2.00 (C) หรือมีใบประกาศ

รับรองการอบรมหรือปฏิบติังานในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็น portfolio เพื่อขอเทียบโอน 
 

หมายเหตุ: หากในเอกสารหลกัฐานส าเร็จการศึกษามีรายวชิาท่ีสามารถเทียบโอนไดม้ากกวา่น้ี 

สามารถเทียบโอนเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบญัชี ในรายวชิา

ท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเทียบโอนไดน้กัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนหรือสอบเทียบโอนตามขอ้ก าหนดของ

สถาบนัฯ 

1.  มีเอกสารแสดงหลกัฐานผลสอบ TOEIC จากหน่วยงานท่ีรับรองการจดัสอบโดยศูนย ์

TOEIC 

 2. รายวชิาท่ีจะขอเทียบโอนเน้ือหารายวชิาได ้3 ใน 4 ของรายวชิาท่ีเปิดการเรียนการสอนใน

สถาบนัฯ 

 3. รายวชิาท่ีจะขอเทียบโอนเน้ือหารายวชิาได ้3 ใน 4 ของรายวชิาท่ีเปิดการเรียนการสอนใน

สถาบนัฯ หรือมีใบประกาศรับรองการอบรมหรือปฏิบติังานในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็น portfolio เพื่อ

ขอเทียบโอนรายวชิา 
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การจัดการการเรียนการสอน 

1. เป็นการเรียนการสอนแบบ Block Course เรียนวนัอาทิตย ์แบบออนไลน์ วชิาละ 4 คร้ัง เวลา 

08.00 – 18.00 น.โดยประมาณ  

2. การเรียนการสอน เป็นแบบเนน้การศึกษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศึกษาคน้ควา้

จากสถานการณ์จริงในการปฏิบติังาน การน าเสนอ และการทบทวนความรู้และให้ค  าปรึกษาผา่นระบบ Google 

Classroom ระบบ ZOOM และระบบ MS Team 

3. เป็นการจดัการเรียนการสอน ปีละ 3 ภาคการศึกษา ซ่ึงจะใช้เวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี 

หรือต ่ากว่า 2 ปี ข้ึนอยู่กบัจ านวนรายวิชาท่ีนกัศึกษาเทียบโอนไดต้ามคุณวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบั ปวส. 

หรือปริญญาตรี  

4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัสถาบนัฯ  

 

แผนการศึกษา Block  Course Program 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุงง 2566 

แผนการศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี [เทียบโอนเรียนวันอาทติย์] 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-101 ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 1,850 5,550 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3 (3-0-6) 1,850 5,550 
ACC-101 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-201 การบญัชีชั้นกลาง 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-202 การบญัชีชั้นกลาง 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

  15(15-0-30)  27,300 

   รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักลดหย่อน 27,300 

หัก  ค่าขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี  (7,000) 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 20,300 
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ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-102 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 1,850 5,550 
ACC-211 การบญัชีตน้ทุน 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-311 การบญัชีตน้ทุน 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-241 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6) 1,800   5,400 
ACC-342 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

  15(15-0-30)  27,150 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 27,150 

 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 3 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-201 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 1,850 5,550 
ACC-301 การบญัชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-302 การบญัชีชั้นสูง 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

    9(9-0-18)  16,350 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 16,350 

 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-331 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-321 การสอบบญัชี 3 (3-0-6) 1,800  5,400 
ACC-401 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-414 การวนิิจฉยัระบบบญัชีขององคก์รตามแนวญ่ีปุ่น 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-431 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวางแผนทรัพยากร

องคก์ารในทางการบญัชี 
3 (2-2-5) 2,450* 7,350 

  15(14-2-29)  28,950 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 28,950 

  หมายเหตุ   *หน่วยกติเป็นวชิาปฎบิัติการ 
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ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-424 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-434 โปรแกรมตารางค านวณเพื่องานบญัชีและการเงิน 3 (2-2-5) 2,450* 7,350 
ACC-495 สมัมนาการบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-XXX วชิาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-XXX วชิาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

  15(14-2-29)  28,950 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 28,950 

หมายเหตุ   *หน่วยกิตเป็นวชิาปฎิบติัการ 

              ** วชิาชีพเลือกอาจจะมีการเทียบโอนในระดบั ปวส. บญัชี ประมาณ 2 รายวชิา และค่าหน่วยกิตในกลุ่ม 

                  วชิาชีพเลือกอาจมีการเปล่ียนตามหน่วยกิตในรายวชิาท่ีเปิดการเรียนการสอน เช่น 3(2-2-5)                 

                 ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 2,450 บาท 

 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 3 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
หน่วยกติละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-XXX วชิาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-XXX วชิาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 
ACC-XXX วชิาเลือกเสรี*** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

  9(9-0-18)  16,200 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 16,200 

 
หมายเหตุ   ** วชิาชีพเลือกอาจจะมีการเทียบโอนในระดบั ปวส. บญัชี ประมาณ 2 รายวชิา และค่าหน่วยกิตอาจมีการ 

         เปล่ียนตามหน่วยกิตในรายวชิาท่ีเปิดการเรียนการสอน เช่น 3(2-2-5) ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 2,450 บาท 

    *** อาจมีการเปิดวชิาชีพเลือกเป็นวชิาเลือกเสรี  กรณีท่ีนกัศึกษาเทียบโอนวชิาเลือกได ้1 รายวชิา หรือ 2  

          รายวิชากรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเทียบโอนรายวชิาเลือกเสรีได ้
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี: ผู้ที่จบปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกจิ  

[ภาคเทยีบโอนเรียนวันอาทติย์] 

ภาคการศึกษา หน่วยกติ ค่าใช้จ่าย 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 15 27,300 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 15 27,150 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3 9 16,350 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 15 28,950* 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 15 28,950* 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 9 16,200 

   รวมค่าใช้จ่าย 78** 144,900 

หัก ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี   (7,000) 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 132,500 
 

หมายเหตุ  * หน่วยกิตเป็นวชิาปฎิบติัการ 

                          ** ประมาณการหน่วยกิตท่ีตอ้งเรียนทั้งน้ีอาจจะลดลงข้ึนอยูก่บัรายวชิาท่ีสามารถเทียบโอนได ้ 

                          *** ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรโดยประมาณทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนรายวชิาท่ีนกัศึกษาเทียบโอนได ้โดยยงัไม่รวม 

                              ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในหลกัสูตร  

 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวชิาการบัญชี (AC) (ภาคพเิศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี3 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี3 

รายวชิาภาษาต่างประเทศทัว่ไป 11,100 5,550 5,550   - 

รายวชิาทฤษฎี 16,200 21,600 10,800 21,600 21,600 16,200 

รายวชิาปฏิบติั/สหกิจ/ฝึกงาน - - - 7,350 7,350 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 27,300 27,150 16,350 28,950 28,950 16,200 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 70,800 74,100 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร 144,900 

 


