
     

 ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรบญัช ี

   
 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   วชิาแกน 7 ชดุวชิา (42 หน่วยกติ)  

  2)   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  

  บงัคบั 1 ชดุวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  10103 ทกัษะชวีติ 
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  
  วชิาแกน 7 ชดุวชิา  

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา  
  บงัคบั 7 ชดุวชิา  
  32204 การบญัชขีัน้ตน้ 

  32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
  32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 และการรายงานทางการเงนิ 

  32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
  32314 การบญัชขีัน้สงู* 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32424 ประสบการณ์วชิาชพีการบญัช ี
  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี
  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การสอบบญัชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

  32447 การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 
 
 

 หมายเหต ุ   * ชดุวชิาดงักลา่วประกอบดว้ยรายวชิา 32314-1 การบญัชขีัน้สงู 1 และรายวชิา 32314-2 การบญัชขีัน้สงู 2 ซึง่
แตล่ะรายวชิามคีา่เทยีบได ้3 หน่วยกติ 

   

   
   

   
   

   
   

   

   



 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรบญัช ี
   

 2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาใดสาขาหนึง่ที่ไมใ่ช่ทางบรหิารธุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ
หลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   วชิาแกน 7 ชดุวชิา (42 หน่วยกติ)  

  2)   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  วชิาแกน 7 ชดุวชิา  

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ 
  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา  
  บงัคบั 7 ชดุวชิา  

  32204 การบญัชขีัน้ตน้ 
  32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

  32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 และการรายงานทางการเงนิ 

  32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
  32314 การบญัชขีัน้สงู* 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 
  32424 ประสบการณ์วชิาชพีการบญัช ี

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี
  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การสอบบญัชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 
  32447 การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 
 หมายเหต ุ   * ชดุวชิาดงักลา่วประกอบดว้ยรายวชิา 32314-1 การบญัชขีัน้สงู 1 และรายวชิา 32314-2 การบญัชขีัน้สงู 2  

ซึง่แตล่ะรายวชิามคีา่เทยีบได ้3 หน่วยกติ 
    

    

 ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรบญัช ี

   
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาคหกรรมศาสตร ์เกษตรกรรม ชา่ง (ชา่งโยธา ชา่งไฟฟ้า ชา่งกล ชา่ง

อุตสาหกรรม ชา่งพมิพ ์และชา่งภาพ) เคมอีุตสาหกรรม และศลิปหตัถกรรม หรอื ปวท. ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และศลิปหตัถกรรม  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   วชิาแกน 7 ชดุวชิา (42 หน่วยกติ)  

  2)   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  



  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10151 ไทยคดศีกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  
  วชิาแกน 7 ชดุวชิา  

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 
  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชดุวชิา  
  บงัคบั 7 ชดุวชิา  
  32204 การบญัชขีัน้ตน้ 

  32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
  32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 และการรายงานทางการเงนิ 

  32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบญัชขีัน้สงู* 
  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32424 ประสบการณ์วชิาชพีการบญัช ี
  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้  

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี
  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การสอบบญัชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

  32447 การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 

 หมายเหต ุ   * ชดุวชิาดงักลา่วประกอบดว้ยรายวชิา 32314-1 การบญัชขีัน้สงู 1 และรายวชิา 32314-2 การบญัชขีัน้สงู 2  
ซึง่แตล่ะรายวชิามคีา่เทยีบได ้3 หน่วยกติ 

   

 


