
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111
10141
10151

10131
10152

10103
10121
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206
32206
32209
32210
32339
60120

32207
32208
32311
32314
32324
32447
32483

32364
32443
32444
32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 : บช.บ.
   B.Acc.
 : ส่าเร็จการศึกษาไมต่่่ากวา่ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy Program
 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

อารยธรรมมนุษย์
ทักษะชวีติ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ไทยศึกษา

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์
การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน
การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

16 ชุดวชิา ( 96  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

30206
32209
32210

32207
32208
32311
32314
32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวชิาการบัญชี

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ
องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา
การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 : บัญชบีัณฑิต

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

ไทยศึกษา

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

30206

32206
32209
32210

32207
32208

32311
32314
32324
32447
32483

32364
32443
32444
32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 : บัญชบีัณฑิต

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ

รายละเอียดของหลกัสตูร

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์
การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา
การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง
การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206
32206
32209
32210
32339

60120

32207
32208
32311
32314
32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา
การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์

รายละเอียดของหลกัสตูร

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ไทยศึกษา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ
การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ
การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy Program
 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : บช.บ.

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวชิาศิลปหัตถกรรม

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111

10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206
32206
32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program
 : บัญชบีัณฑิต

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

    บังคับ 3 ชุดวชิา

   B.Acc.
 : ส่าเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวชิาอื่นๆ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

รายละเอียดของหลกัสตูร

   Bachelor of Accountancy

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ
การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บช.บ.

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

อารยธรรมมนุษย์



32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

30206

32209

32210

32207

32208

32311
32314
32324
32447
32483

32364
32443
32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวชิาการบัญชี

 : บช.บ.
   B.Acc.

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Accountancy

 : บัญชบีัณฑิต

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : บัญชบีัณฑิต
   Bachelor of Accountancy Program

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
16 ชุดวชิา ( 96  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

30206
32206
32209
32210

32207

32208
32311
32314

32324
32447
32483

32364
32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program
 : บัญชบีัณฑิต

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

   Bachelor of Accountancy
 : บช.บ.

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน
การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ
องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน
การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

   B.Acc.

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   หรือประเภทวชิาอื่นๆ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

30206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาการบัญชี

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   B.Acc.

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

30206

32206

32209

32210

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธรุกจิที่มใิชส่าขาวชิาการบัญชี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บช.บ.

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

30206

32206

32209

32210

32339

60120

32207

32208

32311

32314

32324

32447

32483

32364

32443

32444

32446

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

Last updated: 30-November-2021

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

สัมมนาการบัญชกีารเงินและสัมมนาการบัญชเีพื่อการจดัการ*

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชเีพื่อการจดัการขั้นสูงและการจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธ์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 * นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การบัญชขีั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน

การบัญชต้ีนทุนและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การบัญชขีั้นสูง 1 และการบัญชขีั้นสูง 2

การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน

การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

การบัญชขีั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

องค์การและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy Program

 : บัญชบีัณฑิต

   Bachelor of Accountancy

 : บช.บ.

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหม่

      ได้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพ

      การเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

การจดัการการเงิน การตลาด และการด่าเนินงาน

การบัญชขีั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   B.Acc.

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใชท่างพาณิชยกรรม หรือบริหารธรุกจิ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป


