
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 2 ชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

 : บช.บ.
   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต
   Bachelor of Accountancy Program
 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ไทยกับสังคมโลก

สังคมมนุษย

     กลุมวิชามนุษยศาสตร

การจัดการการเงิน การตลาดและการดําเนินงาน

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาตอไปนี้

     กลุมวิชาภาษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

     กลุมวิชาสังคมศาสตร

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
16 ชุดวิชา ( 96  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10141

10151

10111

10161

10162
10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

30206

32209

32210

32207

32208

32311
32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อารยธรรมมนุษย

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121
10141

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

30206

32206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10141

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

11301

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

การจัดการการเงิน การตลาด และการดําเนินงาน

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

รายละเอียดของหลักสูตร

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121

10131

10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

11301

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

การจัดการการเงิน การตลาด และการดําเนินงาน

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

30206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Accountancy

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

 : บัญชีบัณฑิต

 : บช.บ.

   B.Acc.

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

16 ชุดวิชา ( 96  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

30206

32206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

11301

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการการเงิน การตลาด และการดําเนินงาน

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

11301

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการการเงิน การตลาด และการดําเนินงาน

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

13 ชุดวิชา ( 78  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

30206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

30206

32206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่มิใชสาขาวิชาการบัญชี

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

11301

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32443

32444

32446

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การบัญชีขั้นตนและหลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

องคการและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการการเงิน การตลาด และการดําเนินงาน

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชีบัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใชทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

Last updated: 05-May-2017

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน

การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ *

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ
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