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1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย  : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Accountancy Program 

 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : บญัชีบณัฑิต   

ช่ือเต็มภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Accountancy   

ช่ือย่อภาษาไทย : บช.บ.  

ช่ือย่อภาษาองักฤษ : B.Acc.  

 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ 

 คณะวทิยาการจดัการ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี         

เพรียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมทั้งกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้  ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

บญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เอกชน  และภาครัฐ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้  ความเขา้ใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. เพื่อผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ืองและปรับตวั

ใหท้นัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 

4. ผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีเจตคติในการประกอบวชิาชีพอยา่งมีจริยธรรม 

 

5. กาํหนดการเปิดสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2551 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 

6.2 มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

จงัหวดัปทุมธานี  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 

 

7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 

7.2 ให้เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

8. ระบบการศึกษา 

8.1 จดัการศึกษาแบบทวภิาค  โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษา  แต่ละ

ภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์  หรือเทียบเท่า 

8.2 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

จงัหวดัปทุมธานี  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 

 

9. ระยะเวลาศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นดงัน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดั

ปทุมธานี  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 
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10. การลงทะเบียนเรียน 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ วา่ดว้ย

การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 

 

11. การวดัและการสําเร็จการศึกษา 

                    ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ วา่

ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 
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12. อาจารย์ผู้สอน 

12.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

1 นางสาวรัชภร   วฒันดําเนิน 

วุฒิการศึกษา 

- บธ.ม. (การบญัชีเพื่อการ

วางแผนและควบคุม) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสร์ 

- ศศ.บ.  (การบญัชี)

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ   

ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 

สาขาการบญัชี 

ประสบการณ์ 

- 2525 – 1 ก.พ. 30 นกัวชิาการ

ตรวจสอบบญัชี  3 

- 1 ก.พ. 30 – 1 ต.ค. 32 นกัวชิาการ

ตรวจสอบบญัชี 4 

- 1 ต.ค. 32 – 2534 นกัวชิาการ

ตรวจสอบบญัชี  5 

- 2534 – 2536 นกัวชิาการตรวจสอบ

บญัชี 6 ว. 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการบญัชี

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

ผลงานทางวชิาการ 

- การบญัชีสินทรัพย ์

- การบญัชีชั้นสูง  2 

รายวชิาทีส่อน 

- บญัชีชั้นสูง  1 

- บญัชีชั้นสูง  2 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางมณฤดี    อาวะโต 

วุฒิการศึกษา 

- บธ.ม. (บญัชีการเงิน)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บธ.บ. (บญัชี)  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ 

- พ.ค.  29 – พ.ค. 38  อาจารย ์1 

ระดบั 3  กรมสามญัศึกษา 

- พ.ค. 38 – ก.ย. 46  อาจารยร์ะดบั 

4 – 6  

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 2546 – 

ปัจจุบนั 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การสอบบญัชี 

- การควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน 

- สัมมนาบญัชี 

- การบญัชีรัฐบาล 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบูรณจันทร์  

คณาปราชญ์ 

วุฒิการศึกษา 

- บช.ม. (บญัชีการเงิน)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บช.บ. (การสอบบญัชี)   

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ 

- นกัวชิาการการเงินและบญัชี 3  

ร.ร. สาธิตแห่งมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์  วทิยาเขต

กาํแพงแสน 

- พนกังานเทลเลอร์รับมอบอาํนาจ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์มหาชน

จาํกดัสาขานครปฐม 

- หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

โรงพยาบาลสนามจนัทร์   

จ.นครปฐม 

- อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการบญัชีวทิยาลยั 

คริสเตียน  จ.นครปฐม 

 

รายวชิาทีส่อน 

- ทฤษฎีบญัชี 

- การวางระบบบญัชี 

- การบญัชีตน้ทุน 1 

- การบญัชีตน้ทุน  2 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

  - อาจารยพ์ิเศษ คณะวทิยาการ

จดัการ โปรแกรมการบญัชี   

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

- ขา้ราชการพลเรือน  อาจารย์

ประจาํหลกัสูตรการบญัชี  

    คณะวทิยาการจดัการ  

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

 

 

4 นางศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 

วฒิุการศึกษา 

- บช.ม.   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บธ.บ.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ 

- สมุห์บญัชีบริษทั  เวลิดเ์ซ็น

เตอร์  แลปปิดารี  จาํกดั 

- สมุห์บญัชีบริษทั  เวลโนน  

แลปปิดารี  จาํกดั 

- อาจารยพ์ิเศษ  คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

       วไลยอลงกรณ์ 

- อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการ

บญัชี  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

       วไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- บญัชีชั้นกลาง  1 

- บญัชีชั้นกลาง  2 

- บญัชีเพื่อการจดัการ 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

5 นางศรีสรรค์  ศรีพยาต 

วุฒิการศึกษา 

- บธ.บ.  (การจดัการทัว่ไป) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

- ค.บ.  (บรรณารักษศ์าสตร์) 

สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี

วทิยาลงกรณ์ 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8  

สาขาการบญัชี 

ประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ 

ผลงานทางวชิาการ 

- เขียนตาํราวชิาการบญัชี 

- เอกสารประกอบการสอน

วชิาการบญัชี  2 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี  1 

- การบญัชี  2 
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 12.2   อาจารย์ผู้สอน  /  อาจารย์พเิศษ 

 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

1 นางสาวนุชรี  พรมมีเนตย์ 

วุฒิการศึกษา 

- M.Ed.  แนะแนว 

- ค.บ. ชีววทิยา 

ประสบการณ์ 

- หวัหนา้โปรแกรมการบญัชี 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

การบญัชี มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- บญัชีเพื่อการจดัการ 

- บญัชีตน้ทุน 2 

2 นายอภิชาติ  การะเวก 

วุฒิการศึกษา 

- บธ.ม.  (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัสยาม 

- บธ.บ. (การบญัชี)   

-   มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประสบการณ์ 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนดุสิต 

- อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ 

 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีการเพื่อการ

จดัการ 

- บญัชีภาษีอากร 

- บญัชีชั้นสูง 1 

3 น.ส.ไรแสง  ขุนพาสน์ 

- บช.ม.  (การบญัชี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  บช.บ.  (การบญัชี)    

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ 

-    อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัสยาม        

   พ.ศ.  2545 – ปัจจุบนั 

-  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราช 

   ภฏัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีชั้นกลาง  1 

- ทฤษฎีบญัชี 

- ระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

4 น.ส.ภารดี  นึกชอบ 

- บช.ม  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บช.บ.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 

 

 

ประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํ โรงเรียนเทคโนโลยี

สยาม 2546 – ปัจจุบนั 

- ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 2547 – 2548 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั 

ราชภฏับา้นสมเด็จ  2547 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัว

ไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีชั้นกลาง 1 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 

- โปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

บญัชี 

 

5 น.ส.ดวงมณ ี ชักนํา 

- บธ.ม.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- บช.บ.  (การบญัชี) 

      มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

ประสบการณ์ 

- ปี 2546 – 2547 อาจารยอ์ตัราจา้ง   

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

- ปี 2548 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัว

ไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี 1 

- การบญัชี 2 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 

6 นายสุรศักดิ์   ชัยชิตาทร 

- บธ.ม. (การบญัชีบริหาร) 

มหาวทิยาลยับูรพา  

- ศศ.บ. (การบญัชี)  

สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี

วทิยาลงกรณ์  

จ.ปทุมธานี   

 

 

ประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2545 – 2546  อาจารยป์ระจาํ

แผนกวชิาการบญัชี    

คณะวชิาบริหารธุรกิจ  โรงเรียน 

ไทย – ไตห้วนั เทคโนโลย ี    บาง

พลี   จ.สมุทรปราการ 

- พ.ศ. 2546   อาจารยอ์ตัราจา้ง งาน

คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน 

นวมินทร์ทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ

วทิยาลยั  สมุทรปราการ 

- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั  อาจารยพ์ิเศษ

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี  1 

- การบญัชี  2 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

รายชัว่โมง การเงินและการบญัชี  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์   

- อาจารยพ์ิเศษ   ภาควชิาการบญัชี  

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัธนบุรี   

ศูนยอุ์ดมศึกษาสมุทรปราการ 

7 นางโชติมา    แทนฟัก 

- บธ.ม. (การบญัชีบริหาร) 

- บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา – การบญัชี) 

 

ประสบการณ์ 

- หวัหนา้แผนกการบญัชี 

- เจา้หนา้ท่ีการบญัชีของวทิยาลยั 

- พ.ศ.  2549 – ปัจจุบนั   

- อาจารยป์ระจาํ  วทิยาลยัเทคนิค

ดอนเมือง    

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั 

   ราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี  1 

- การบญัชี  2 

8 น.ส. ณฐิันี   ชุติมาตพงศ์ 

- บธ.ม.  (บญัชีบริหาร)  

มหาวทิยาลยับูรพา 

- ศศ.บ.  (แขนงวชิาการ

บญัชี)  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนดุสิต 

- บธ.บ.  (บริหารทัว่ไป) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนดุสิต 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี  1 

- การบญัชี  2 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

9 นางพชัมน   อยู่เลีย้งพนัธ์ 

- บช.ม.  (การบญัชี)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บธ.บ. (การบญัชี) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาช

มงคล 

ประสบการณ์ 

- พฒันาหลกัสูตร 

- อาจารยป์ระจาํสถาบนั

เทคโนโลยจีกัรพงษภู์วนาถ 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี 1 

- การบญัชี 2 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 

10 นางสาวจิตติมา   

พุทธกุลอนันต์ 

- บธ.ม.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัสยาม 

- บธ.บ.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประสบการณ์ 

- พนกังานธนาคารกรุงศรี

อยธุยา 

- อาจารยพ์ิเศษ คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ 

- อาจารยพ์ิเศษ คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี 1 

- การบญัชี  2 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 

 

11 นางอชัฌาธร   

นุชิตประสิทธิชัย 

- บธ.ม.  (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัสยาม  

- บธ.บ. (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีตน้ทุน  1 

- การบญัชีตน้ทุน  2 

- การบญัชีชั้นสูง  2 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ   

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

12 นายสิงห์ติย์กร  ทวพิฒัน์ 

- บธ.ม. (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

- บธ.บ.  (การบญัชี)  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ 

- เป็นวทิยากรประจาํดา้นภาษี

อากรของ  บมจ. ทีโอที   

- ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร  

รับรองงบการเงินใหก้บัหา้ง

หุน้ส่วนขนาดเล็ก 

- ท่ีปรึกษาทางบญัชีและภาษี

อากรใหก้บับริษทัเอกชน 

- จดัทาํคู่มือการวางแผนภาษี

อากรระหวา่งประเทศเก่ียวกบั

การทาํธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิคส์ 

- ผูจ้ดัการศูนยน์โยบายและ

วางแผนภาษีท่ี 2  ของ บมจ. 

ทีโอที 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีภาษีอากร 

- การวางแผนภาษี 

13 นายวชัิย   อมรตุรงค์ 

- บธ.ม.  (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- บธ.บ. (การบญัชี) 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ 

- ท่ีปรึกษาทางการบญัชีและ 

ผูท้าํบญัชีอิสระ 

- บจ.รุ่งโรจน์  แมค็คานิเคิล 

เอน็จิเนียร่ิง 

- บจ.ศรีไทยวศิวภณัฑ ์ฯลฯ 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชีชั้นกลาง 2 

- การวางแผนภาษี 

- สัมมนาการบญัชี 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ  -  สกุล 

คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวชิาการ

สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

หลกัสูตรนี ้

14 นายสิทธิโชค  บุญส่ง 

- บธ.ม.  (การบญัชี) 

- บธ.บ.  (การบญัชี) 

ประสบการณ์ 

- อาจารยพ์ิเศษวิทยาลยั

เทคโนโลยธีนบุรี 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณี       

(ศูนยร์ะยอง) 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพิบูลยส์งคราม 

- อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ทีป่รึกษา 

- วางระบบบญัชีและ

วางแผนภาษีอากร 

- หุน้ส่วนผูจ้ดัการสาํนกังาน  

เค. เอส  การบญัชี 

รายวชิาทีส่อน 

- การวางแผนภาษี 

- สัมมนาการบญัชี 

15 น.ส.เบญจวรรณ    

อนิทรเกษม 

- บธ.ม. (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- บธ.บ. (บริหารทัว่ไป) 

       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ 

- อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

- หวัหนา้โครงการนาํผู ้

ส่งออกไปจดังานแสดง

สินคา้ในต่างประเทศ 

- นกัวชิาการพาณิชย ์ 7  

 

รายวชิาทีส่อน 

- การบญัชี  1 

- การบญัชี  2 

- การบญัชีเพื่อการจดัการ 
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13. จํานวนนักศึกษา 

นกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ศึกษา 

 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 

1 

2 

3 

4 

40 40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

จาํนวนนกัศึกษา

ท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ

การศึกษา 

    

40 

 

14. สถานที ่ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

มีสถานท่ีและอุปกรณ์การสอน  ดงัน้ี 

 

14.1   สถานที ่

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1. หอ้งเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน  2 15 

2. หอ้งประชุม 1 

3.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1 

4. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5 
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 14.2   อุปกรณ์การสอน 

 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 20 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Note book 5 

3. เคร่ือง  LCD 5 

4. เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 5 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200 

6. เคร่ืองขยายเสียง 1 

7. เคร่ืองอดัสาํเนา 3 

8. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 3 

9. เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 14 

10. เคร่ืองเล่นวดีีทศัน์ 5 

11. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 

 

15. ห้องสมุด  และแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวชิาการ 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ์  มีความพร้อมดา้นห้องสมุด

และแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการสาํหรับการศึกษา  ประกอบดว้ยส่วนงานต่างๆ  ดงัน้ี 

15.1 สาํนกัวทิยาบริการ  และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

15.1.1 มีเอกสารและตาํราสําหรับการศึกษาคน้ควา้ดา้นการบญัชีและเอกสารและ

ตาํราท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาในหลกัสูตร  ดงัน้ี 

(1)   ภาษาไทย 374 เล่ม 

(2)   ภาษาองักฤษ 249 เล่ม 

15.1.2 วารสารทางวชิาการ 

 (1)   ฉบบัภาษาไทย 60 ช่ือเร่ือง 

 (2)   ฉบบัภาษาองักฤษ 26 ช่ือเร่ือง 
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15.1.3 หนงัสือพิมพร์ายวนั / รายสัปดาห์ 

 (1)   ฉบบัภาษาไทย 17 ช่ือฉบบั 

 (2)   ฉบบัภาษาองักฤษ   2 ช่ือฉบบั 

15.1.4 ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูป  CD-ROM  เช่น  DAO  ABI  และ  ERIC 

15.2 สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือห้องสมุดของสถาบนัการศึกษา

และหน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

15.2.1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 

15.2.2 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

15.2.3 มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.2.4 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย  (AIT) 

15.2.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

15.2.6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

15.2.7 มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเซีย 

15.2.8 สถาบนัการพลศึกษากรุงเทพ 

15.2.9 มหาวทิยาลยัและหน่วยงานอ่ืนๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16. งบประมาณ 

รายการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 

ค่าตอบแทน   105,000 210,000 315,000 420,000 

ค่าสาธารณูปโภค   18,000 36,000 54,000 72,000 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 84,480 168,960 253,440 337,920 

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 

ค่าวสัดุ   32,000 64,000 96,000 128,000 

ค่าใชส้อย   20,000 40,000 60,000 80,000 

ค่าดาํเนินการ   112,000 224,000 336,000 448,000 

ค่าใชจ่้ายรวม   421,480 842,960 1,264,440 1,685,920 

                                ประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต   10,537  บาท /คน/ปี 
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17. โครงสร้างหลกัสูตร 

17.1 จํานวนหน่วยกติรวมและโครงสร้างหลกัสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  140  หน่วยกิต 

17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

หลักสูตรบญัชีบณัฑิต  ระดับปริญญาตรี  มีสัดส่วนจาํนวนหน่วยกิตแยกตาม

หมวดวชิา  และกลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

17.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 9 หน่วยกิต 

1.2   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 หน่วยกิต 

1.3   กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 

17.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 99 หน่วยกิต 

         -  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                                  84     หน่วยกิต 

         -  กลุ่มวชิาเอกเลือก                                                    15  หน่วยกิต                                                       

2.2  กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 หน่วยกิต 

17.2.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

17.3 รายวชิา 

รายวชิาในหมวดต่างๆ   

17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

17.3.1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 9 หน่วยกติ 

  น(ท-ป-ศ) 

9000101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai  for  Communication 

9000102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English  for  Communication 

9000103 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาทกัษะทางการเรียน 3(3-0-6) 

 English  for  Study  Skills  Development 
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17.3.1.2 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 หน่วยกติ 

  น(ท-ป-ศ) 

บังคับเรียน 11 หน่วยกติ 

9000201 มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 3(3-0-6) 

 Man  and  Livinghood 

9000202 พลวตัทางสังคม 3(3-0-6) 

 Social  Dynamics 

9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 3(3-0-6) 

 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the king 

9000204 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 2(2-0-4) 

 Fundamental  Knowledge  of  Law 

  

เลอืกเรียน   2 หน่วยกติ 

9000205 ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 2(2-0-4) 

 Environment  for  Living 

9000206 สุนทรียภาพของชีวติ 2(2-0-4) 

 Aesthetic  for  Life 

17.3.1.3 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี8 หน่วยกติ 

 น(ท-ป-ศ) 

 บังคับเรียน 6 หน่วยกติ 

 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(2-2-5) 

  Information  Technology  for  Living 

 9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

  Science  for  Quality  of  Life 

 เลอืกเรียน  2 หน่วยกติ 

 9000303 การคิดและการตดัสินใจ 2(2-0-4) 

  Thinking  and  Decision  Making 

 9000304 การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

  Exercise  for  Quality  of  Life  Development 
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17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 104 หน่วยกติ 

17.3.2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 84 หน่วยกติ 

 น(ท-ป-ศ) 

1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ  1  3(3-0-6) 

  Business  English 1 

1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ  2  3(3-0-6) 

  Business  English  2 

2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวชิาชีพ  3(3-0-6) 

  Business  and  Commercial  Laws 

3503901 การวจิยัทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

  Business  Research 

3504102 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณวชิาชีพ 3(3-0-6) 

  Business  Ethics  and  Professional  Accounting  Ethics 

3521101 การบญัชี  1  3(2-2-5) 

  Accounting  1 

3521102 การบญัชี  2  3(2-2-5) 

  Accounting  2 

3522102 การบญัชีตน้ทุน  1  3(3-0-6) 

  Cost  Accounting  1 

3522103 การบญัชีชั้นกลาง  1  3(3-0-6) 

  Intermediate  Accounting 1 

3522104 การบญัชีชั้นกลาง  2  3(3-0-6) 

  Intermediate  Accounting 2 

3522105 การบญัชีตน้ทุน  2  3(3-0-6) 

  Cost  Accounting  2 

                3522701 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 

  Business  Taxation 

3531401 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

  Business  Finance 
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3541101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 

  Principle  of  Marketing 

3561101 องคก์ารและการจดัการ  3(3-0-6) 

  Organization  and  Management 

3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 

  Production  Management 

3564301 การจดัการเชิงกลยทุธ์  3(3-0-6) 

  Strategic  Management 

                3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 

  Micro – Economics 1 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1  3(3-0-6) 

  Macro – Economies  1 

3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 

  Quantitative  Analysis 

3523301 การวางระบบบญัชี  3(3-0-6) 

  Accounting  System  Design 

3524101 การบญัชีชั้นสูง  1  3(3-0-6) 

  Advanced  Accounting 1 

3524102 การบญัชีชั้นสูง  2  3(3-0-6) 

  Advanced   Accounting  2 

3524103 การบญัชีภาษีอากร  3(3-0-6) 

  Accounting  for  Tax 

3524302 การสอบบญัชี  3(3-0-6) 

  Auditing 

 3524303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

  Internal  Control  and  Internal  Audit 

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(3-0-6) 

  Accounting  Information  System 

4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 

  Business  Statistics 
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 17.3.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลอืก    15 ห น่ ว ย กิ ต

      น(ท-ป-ศ) 

 3523202 การบญัชีเฉพาะกิจ  3(3-0-6) 

  Specialized  Accounting 

 3523205 การบญัชีเฉพาะกิจสาํหรับวสิาหกิจท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

  Travel  Enterprises  Accounting 

 3523304 การบริหารตน้ทุน  3(3-0-6) 

  Cost  Management 

3523305 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่องานบญัชี  3(3-0-6) 

  Accounting  Software 

 3523306 การวเิคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

  Financial  Statement  Analysis  and  Financial  Reports 

 3524102 ทฤษฎีบญัชี  3(3-0-6) 

  Accounting  Theory 

 3524203 การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6) 

  Tax  Planning 

 3524204 การบญัชีเพื่อการนาํเขา้และส่งออก  3(3-0-6) 

  Import – Export  Accounting 

 3524301 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 

  Managerial  Accounting 

 3524306 ปัญหาการสอบบญัชี  3(3-0-6) 

  Problem  in  Auditing 

3524401 การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

  Auditing  by  Computer 

 3524402 การจดัระบบฐานขอ้มูลเพื่องานบญัชี  3(3-0-6) 

  Data  Base  in  Accounting 

 3524403 การวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 

  Accounting  Information Analysis  and  Design 

 3524903 สัมมนาการบญัชีการเงิน  3(3-0-6) 

  Seminar  in  financial Accounting 
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 3524907 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(3-0-6) 

  Seminar  in Information  Accounting 

 3524908 สัมมนาการสอบบญัชี  3(3-0-6) 

  Seminar  in  Auditing   

 3533404 การวางแผนและการควบคุมกาํไร  3(3-0-6) 

  Profit  Planning  and  Control 

  

 17.3.2.4 กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียน   5 หน่วยกิต 

 3524804 สหกิจศึกษา    5  (450) 

  Co – operative  Education   

 3524805 โครงงานพิเศษ  5  (450) 

  Special  project   

 

                            17.3.3   หมวดวชิาเลอืกเสรี  6 หน่วยกติ 

                     ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

โดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีกาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วย

กิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาของหลกัสูตรน้ี 
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17.4 แผนการเรียนการสอน 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวชิาการบัญชี 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

9000101 

9000201 

9000301 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

เอกบงัคบั 1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ  1 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3561101 องคก์ารและการจดัการ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 

เอกบงัคบั 

3521101 

3541101 

การบญัชี  1 

หลกัการตลาด 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

  รวม 21 

ปีที ่ 1   ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

9000102 

9000202 

9000302 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

พลวตัทางสังคม 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ  2 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3521102 การบญัชี  2 3 (2-2-5) 

เอกบงัคบั 4112105 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3 (3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่ 2   ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

9000103 

9000203 

ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาทกัษะทางการเรียน 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3531401 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3522103 การบญัชีชั้นกลาง  1 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3522102 การบญัชีตน้ทุน   1 3 (3-0-6) 

  รวม 18 

ปีที ่ 2   ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

ศึกษาทัว่ไป 

9000204 

9000206 

9000304 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

สุนทรียภาพของชีวิต 

การคิดและการตดัสินใจ 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

เอกบงัคบั 3562307 การบริหารการผลิต 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวชิาชีพ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3522701 การภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3522104 การบญัชีชั้นกลาง  2 3 (3-0-6) 

เดกบงัคบั 3522105 การบญัชีตน้ทุน  2 3 (3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่ 3   ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3523301 การวางระบบบญัชี 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524103 การบญัชีภาษีอากร 3 (3-0-6) 

เอกเลือก 3523306 การวเิคราะห์งบการเงิน  และการรายงานทาง

การเงิน 

3 (3-0-6) 

เอกเลือก 3524102 ทฤษฎีบญัชี 3 (3-0-6) 

เอกเลือก 3524203 การวางแผนภาษีอากร 3 (3-0-6) 

  รวม 18 

 

ปีที ่ 3   ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 3564101 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณวชิาชีพ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3564901 วธีิวจิยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524101 การบญัชีชั้นสูง  1 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524302 การสอบบญัชี 3 (3-0-6) 

เอกเลือก 3524401 การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

เอกเลือก 3524903 การสัมมนาการบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 

  รวม 18 
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ปีที ่ 4   ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 3564301 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524102 การบญัชีชั้นสูง  2 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524303 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 

เอกบงัคบั 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 

  เลือกเสรี   2   รายวชิา 6 

  รวม 18 

ปีที ่ 4   ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ปฏิบติัการ 3524804 สหกิจศึกษา 5 (450) 

  รวม 5 
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18.   คําอธิบายรายวชิา 

 

ช่ือและคําอธิบายรายวชิาหมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 

 

รหัส คําอธิบายรายวชิา น (ท–ป–ศ) 

กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  

9000101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai  for  Communication  

ความสาํคญัของภาษาไทยกบัการส่ือสาร  การพฒันาทกัษะ  การฟัง  การพดู  การอ่าน  

การเขียน  ทกัษะการยอ่ความ  การสรุปความ  การขยายความ  การแปลความ  การตีความ  และการ

พิจารณาสารเชิงชวนเช่ือหรือเบ่ียงเบน  การนาํเสนอสารดว้ยวาจา   ลายลกัษณ์อกัษร  และการใช้

ส่ือผสมในทางวชิาการ  และสถานการณ์จริงในชีวติประจาํวนั 

 

9000102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English  for  Communication  

ฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  การส่ือสารในสถานการณ์

ต่างๆ  โดยคาํนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล  การส่ือสาร  การแนะนาํตนเองและผูอ่ื้น  การ

ทกัทายการกล่าวลา  การถามขอ้มูลส่วนบุคคล  การถามขอ้มูล  การซ้ือสินคา้  การบอกทิศทางและ

สถานท่ีตั้ง  การนดัหมาย  การเชิญ  การขอร้อง  การขอบคุณ  การแสดงความรู้สึก   การแสดงความ

คิดเห็น   การอธิบายลกัษณะบุคคลและลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้

 

9000103 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

 English  for  Study  Skills  Development  

ฝึกและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ   การฟัง   การพดู   การอ่าน  และการเขียน

เชิงบูรณาการ  การพดู  การเขียนสรุปหวัขอ้เร่ืองและจบัใจความสาํคญั  การแสดงความคิดเห็น  และ

ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคน้ควา้และพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9000201 มนุษย์กบัการดําเนินชีวติ 3(3-0-6) 

 Man  and  Living  Hood  

การดาํรงชีวติในสังคมปัจจุบนั  พฤติกรรมมนุษย ์   ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  

คุณธรรมและจริยธรรม  การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  ความสามารถพฒันาตนเอง  และปรับตวัให้

เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  การแกปั้ญหา  และพฒันาปัญญาก่อใหเ้กิดสันติสุขและสันติภาพ 

 

9000202 พลวตัทางสังคม 3(3-0-6) 

 Social  Dynamics  

พฒันาการของสังคมไทย  วฒันธรรมประเพณี  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  

กฎหมาย  และการพฒันาประเทศ  การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนัของสังคมโลก  ด้านสังคม  

เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย 

 

9000203 ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท 3(3-0-6) 

 To Follow  in  The  Royal  Foot  Steps  of  His  Majesty  the  King 

พระราชประวติั พระราชจริยวตัร  พระราชกรณียกิจ  พระราชนิพนธ์  ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  และการประพฤติปฏิบติัตนตาม

พระบรมราโชวาท  และพระราชดาํรัส 

 

9000204        ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย     2(2-0-4) 

Fundamental  Knowledge  of  Law 

                      สิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  สิทธิเด็ก  การแจง้เกิด  การรับบุตร

บุญธรรม  เกณฑเ์ขา้ศึกษา  การทาํบตัรประชาชน การรับราชการ  การหมั้น  การสมรส  การหยา่  

มรดก  กูย้มืเงิน  ค ํ้าประกนั  การประกนัภยั  จาํนอง  จาํนาํ  ซ้ือขาย  ขายฝาก  เช่าทรัพย ์  เช่าซ้ือ  

กฎหมายแรงงาน  ยาเสพติดใหโ้ทษ กฎหมายท่ีดิน  การร้องทุกขเ์น่ืองจากการไดรั้บความเดือดร้อน

จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  การฟ้องศาลปกครอง  กฎหมายคุม้ครอง ผูป้ระสบภยัจากรถ  กฎหมาย

เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
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9000205 ส่ิงแวดล้อมกบัการดํารงชีวติ 3(3-0-6) 

 Environment  for  Living  

ลกัษณะทางกายภาพของโลก คุณค่าความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวถีิชีวิต  สาเหตุและแนวทางการแกปั้ญหาภยัพิบติั  

มลพิษ  การสูญเสียทรัพยากร  การสร้างจิตสาํนึก  ใหเ้ห็นคุณค่าของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้

ดาํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

 

9000206 สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

 Aesthetic  for  Life  

การจาํแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการ

คิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม  ความสาํคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของศาสตร์  ทศันศิลป์  

ศิลปะดนตรี  ศิลปะการแสดง  ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์ของ

ความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ   3(3-0-6) 

 Information  Technology  for  Living  

การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   ให้สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปดา้นการจดัการเอกสาร  

การนาํเสนอขอ้มูล  และการจดัตารางการทาํงาน   ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ความสําคญั

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  การเลือกแหล่งสารสนเทศ   

การวเิคราะห์  การประเมินคุณค่าสารสนเทศ  และการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 

9000302 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Science  for  Quality  of  Life  

ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์  และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  วธีิการสร้างคุณภาพ  

ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อมนุษย ์
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9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 

 Thinking  and  Decision  Making  

หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ การพฒันาทกัษะการคิด  การแกปั้ญหา  การ

ตดัสินใจและการประยกุตใ์ช ้

 

9000304 การออกกาํลงักายเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

 Physical  Education  for  Quality  of  Life  Development  

ประวติั  ปรัชญา   ขอบข่าย  ความหมาย  ความมุ่งหมาย  และประโยชน์ของการออก

กาํลงักาย  หลกัการและวธีิการออกกาํลงักาย   จดัการแข่งขนักีฬาทุกระดบั  การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี  

การพฒันาคุณภาพชีวติโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย  การเล่นกีฬาประเภท

บุคคลและประเภททีม  และการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 

 

1.  กลุ่มวชิาบังคับ  

1551605 ภาษาองักฤษธุรกจิ  1      3(3-0-6) 

  Business  English 1  

A four-skill introductory course providing basic knowledge of business  

concentrating  on inter-office  communication.  Introduction  of  variety  of  business  terminology   

and expressions through related  topics  which  include  office  organization,  telephoning, making 

arrangements and appointments, social contacts, business correspondences in the  office  (memos,  

notes,  notices,  announcements),  letter  of  inquiry,  quotations  and  ordering. 

 

1551606 ภาษาองักฤษธุรกจิ  2      3(3-0-6) 

  Business  English 2  

Provide  a chance  to  explore businesses world-wide concentration  on  domestic  

and international trade. Emphasis on import-export, shipping, banking transactions, hotel  

transactions,  letters  of  complaint  and  adjustment,  meeting  agendas  and  minutes,  company  

reports,  product  description, advertisements  and  business  articles. 

 

2562308 กฎหมายธุรกจิและกฎหมายวชิาชีพ    3(3-0-6) 

  Business  and  Commercial  Laws  

การศึกษาหลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์  บรรพ 3  หลกัทัว่ไปของเอกเทศสัญญา

กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั พระราชบญัญติักาํหนดความรับผดิชอบของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  

บริษทัจาํกดั  บริษทัมหาชน  สมาคม  และมูลนิธิ  กฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์  กฎหมาย

เก่ียวกบัการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชีและพระราชบญัญติั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 



              

 

32 

3503901 การวจัิยทางธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business  Research  

ความหมาย  บทบาท  ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  

จรรยาบรรณของนกัวิจยั  ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนการวิจยั  การเลือกปัญหาการวิจยั  

การกาํหนดจุดมุ่งหมาย  การตั้งคาํถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปร  และเทคนิค

การตั้ งสมมติฐานการเลือกรูปแบบการวิจัย  เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ี

สอดคล้องกบัการวิจยัแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ขอ้มูลการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการเตรียม

ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล  การเขียนเคา้โครงการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยั  การประเมิน

ผลการวจิยั 

 

3504102 จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณวชิาชีพ   3(3-0-6) 

  Business  Ethics  And  Professional  Accounting  Ethics  

ศึกษาถึงแนวคิดและท่ีมาของจริยธรรม  และเหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรมรวมทั้ง

การสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ  จริยธรรมของผูบ้ริหาร  (Management  Ethics)  และจริยธรรม

ของพนกังาน  (Employees’ Ethics)  รวมทั้งศึกษาถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพการบญัชี  โดยใชก้รณี

ตวัอยา่งประกอบ 

 

3521101 การบัญชี 1                    3(2-2-5) 

  Accounting  1  

ศึกษาถึงบทบาทของการบญัชี  แม่บทบญัชี  หลักและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม

หลกัการบญัชีคู่  การบนัทึกรายการค้าในสมุดรายวนัขั้นตน้ของธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือขาย

สินคา้  การผา่นบญัชี  การจดัทาํงบทดลอง  รายการปรับปรุงบญัชี  การจดัทาํกระดาษทาํการและงบ

การเงิน  รายการปิดบญัชี 
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3521102 การบัญชี  2                    3(2-2-5) 

  Accounting  2 

  สอบผ่านวชิา  :  3521101   การบัญชี  1  

ศึกษาถึงวิธีการบญัชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม  รายการในหมวดของสินทรัพย์

หมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน   การบญัชีเก่ียวหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

 

3522102 การบัญชีต้นทุน  1      3(3-0-6) 

  Cost  Accounting  1  

  สอบผ่านวชิา  :  3521102  การบัญชี  2   

ศึกษาความสําคญัของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อธุรกิจ วิธีการจาํแนกประเภทของ

ต้นทุน  วิธีการคํานวณ การบันทึกบัญชีเก่ียวกับองค์ประกอบของต้นทุน  ได้แก่  ว ัตถุดิบ  

ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต   การบญัชีสาํหรับเศษวสัดุ  สินคา้เสีย  สินคา้มีตาํหนิ ระบบตน้ทุน

งานสั่งทาํ ระบบตน้ทุนช่วง  ระบบตน้ทุนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ผลต่างตน้ทุน  การบญัชีผลิตผล

ร่วม  ผลผลิตพลอยได ้

 

3522103 การบัญชีช้ันกลาง  1      3(3-0-6) 

  Intermediate  Accounting  1  

  สอบผ่านวชิา  :  3521102  การบัญชี   2   

ศึกษาหลกัและวิธีการจาํแนกประเภท  การคาํนวณหามูลค่าและการตีราคา   การ

บนัทึกบญัชี   การเปิดเผยขอ้มูลขององคป์ระกอบในงบดุลตามหลกับญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปเฉพาะ

ส่วนของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ สินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    

 

3522104 การบัญชีช้ันกลาง  2      3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting  2  

  สอบผ่านวชิา  :  3521102  การบัญชี  2   

ศึกษาหลกัและวิธีการจาํแนกประเภท  การคาํนวณหามูลค่าและการตีราคา   การ

บนัทึกบญัชี   การเปิดเผยขอ้มูลขององคป์ระกอบในงบดุลตามหลกับญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปเฉพาะ

ส่วนของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  
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3522105 การบัญชีต้นทุน  2      3(3-0-6) 

  Cost  Accounting  2  

  สอบผ่านวชิา  :  3522301   การบัญชีต้นทุน  1  

ศึกษาแนวคิดวิธีการนาํขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการวางแผน  การควบคุมตน้ทุนใน

การผลิต  ตน้ทุนฐานกิจกรรม  ตน้ทุนทนัเวลา การกาํหนดราคาขาย  ราคาโอน  การวิเคราะห์ผลต่าง

ในทางบญัชีเพื่อวดัผลการดาํเนินงาน  การจดัทาํงบประมาณ 

 

3522701 การภาษีอากรธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business  Taxation  

ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร   หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและรายละเอียดในการ

ปฏิบติั  เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

ภาษีสรรพสามิต  และภาษีศุลกากร  การคาํนวณภาษี  การยื่นแบบรายการ  และการเสียภาษีทาง

ธุรกิจ  การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่างๆ  ในเร่ืองภาษี

อากรธุรกิจ 

 

3531401 การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business  Finance  

ศึกษาถึงขอบเขต  ลกัษณะ  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจ  ตลอดจน

เป้าหมายและความสําคญัของการเงินธุรกิจ   โดยเน้นให้เขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้ในการจดัสรร

เงินทุนภายในธุรกิจ   การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ี

เก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการ   การขยายกิจการ  การเพิ่มทุน นโยบายการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 

 

3541101 หลกัการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles  of  Marketing  

ศึกษาถึงความหมายและความสาํคญัของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทาง

ธุรกิจอย่างหน่ึง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วน

ประสมการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภคความเขา้ใจเก่ียวกบั

ส่วนประสมการตลาด  และประเภทของตลาด 
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3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 

  Organization  and  Management  

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน 

หลกัเกณฑ์และแนวความคิดในการจดัตั้งองค์การธุรกิจ   ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ

หลกัการบริหารและหนา้ท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารทุกๆ ดา้น  ในแง่การวางแผน  การจดัคนเขา้ทาํงาน  

การสั่งการ  การจูงใจคนทาํงาน  การควบคุมปฏิบติังานต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายท่ีตั้งไว ้

 

3562307 การบริหารการผลติ      3(3-0-6) 

  Production  Management  

ลกัษณะและความสําคญัของการผลิต  ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิต  ซ่ึง

รวมถึงระบบการผลิต   การจดัองค์การเพื่อการผลิต   การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกาํลงัการ

ผลิต   การวางแผนและกระบวนการผลิต   การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณ   ระบบการบาํรุงการศึกษา  ระบบการจดัซ้ือ   และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ 

 

3564301 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

  Strategic  Management  

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  ความแตกต่างของการ

วางแผนและการบริหารทัว่ไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาํหนดเป้าหมายของ

ธุรกิจ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน   การวางนโยบายธุรกิจ   โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่ง 

การแข่งขนั   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกิจการ

ประเมินผลและการติดตาม 

 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1      3(3-0-6) 

  Micro – Economics  1  

ศึกษาเก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค  พฤติกรรมของผูผ้ลิต  อุปสงค ์ อุปทาน  การกาํหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ  ของการ

จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจยัการผลิตในรูปค่าเช่า  ค่าจา้ง  ดอกเบ้ียและกาํไร  บทบาทของรัฐ

ในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
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3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1      3(3-0-6) 

  Macro – Economics  1  

ศึกษาพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ซ่ึงเป็นตวักาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  

เช่น  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล  การว่าจา้ง

ทาํงาน  ระดบัเงินเฟ้อ  เงินฝืด  การคลงั   นโยบายการเงิน  การคา้ระหว่างประเทศ  และการพฒันา

เศรษฐกิจ 

 

3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6) 

  Quantitative  Analysis  

  สอบผ่านวชิา :  4112105   สถิติธุรกจิ  

ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์

เชิงปริมาณ  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ได้แก่  ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตดัสินใจ (Decision 

Trees)  ตวัแบบเชิงสินคา้คงคลงั  (Inventory  Model)  โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)  

เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM)  ตวัแบบของมาร์กอฟ (Markov 

Model)  ทฤษฎีเกม (Game Theory)  แถวรอคอย (Queueing)  และการจาํลองเหตุการณ์ 

(Simulation) 

 

3523301 การวางระบบบัญชี      3(3-0-6) 

  Accounting  System  Design  

ศึกษาหลกัและวิธีการวางระบบบญัชี  การออกแบบกระบวนการทางการบญัชี  

การจดัทาํเอกสารทะเบียนและบญัชีต่างๆ  ตลอดจนการวิเคราะห์  การออกแบบ  การประยุกต์ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์  การจดัทาํฐานขอ้มูล   เคร่ืองมือในการจดัวางโครงสร้างของระบบบญัชี  การ

บนัทึกและการแกไ้ขการบนัทึกบญัชี  การประมวลผลการผ่านบญัชี  การรายงานงบการเงินต่างๆ  

การจดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลและการตรวจสอบควบคุมระบบบญัชี 
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3524101 การบัญชีช้ันสูง  1      3(3-0-6) 

  Advanced  Accounting  1  

  สอบผ่านวชิา  :   3522103   การบัญชีช้ันกลาง  1   และ 

                              3522104   การบัญชีช้ันกลาง  2  

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัการฝากขาย  การขายผ่อนชาํระ   สัญญาเช่า  การร่วมคา้  

สํานกังานใหญ่และสาขา  กิจการลม้ละลาย  มรดกและทรัสตี  กิจการไม่แสวงหาผลกาํไร   การ

เปล่ียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด   

 

3524102 การบัญชีช้ันสูง  2      3(3-0-6) 

  Advanced  Accounting  2  

  สอบผ่านวชิา   :  3522103   การบัญชีช้ันกลาง  1  และ 

                             3522104   การบัญชีช้ันกลาง  2 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัการรวมกิจการ   การบญัชีเก่ียวกบับริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  

การจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยท่ีมีรายการคา้ระหวา่งกนั การถือหุ้นระหวา่ง

บริษทัในเครือ  การบญัชีสาํหรับการคา้ระหวา่งประเทศ  การแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 

 

3524103           การบัญชีภาษีอากร      3(3-0-6) 

                          Tax   Accounting 

ศึกษาการภาษีอากรท่ีมีผลกระทบด้านการบัญชี  การปรับกําไรหรือขาดทุน

ทางการบญัชี เพื่อการคาํนวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร  วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร  ภาษีศุลกากร  ความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ถูกตอ้ง  ตลอดจนจริยธรรมในวิชาชีพ

การบญัชีในการจดัทาํบญัชี  
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3524302 การสอบบัญชี       3(3-0-6) 

  Auditing  

  สอบผ่านวชิา   :   3522103   การบัญชีช้ันกลาง  1   และ 

                              3522104   การบัญชีช้ันกลาง  2 

ศึกษาความรู้ทัว่ไป  วตัถุประสงค์ของการสอบบญัชี จรรยาบรรณการสอบบญัชี 

มาตรฐานการสอบบญัชี  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพการสอบบญัชี การประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ความเส่ียงในการตรวจสอบ  หลกัฐานในการตรวจสอบ  การ

จดัทาํกระดาษทาํการ  การสรุปผลการตรวจสอบ  การรายงานการสอบบญัชี   การสอบบญัชีดว้ย

คอมพิวเตอร์   การควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี 

 

3524303             การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 

                            Internal  Auditing 

                            สอบผ่านวชิา  :   3522103   การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 

                                                       3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2 

ศึกษาความหมาย  ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  คุณสมบติัของ

ผูต้รวจสอบภายใน  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  การบริหารจดัการหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

การบริหารบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  โครงสร้างของการควบคุมภายใน  แม่บทของ

การควบคุมภายในตามแนว  COSO  และลกัษณะของการควบคุมภายในท่ีดี  การประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน  หลกัฐานและวิธีการรวบรวมหลกัฐาน การจดัทาํกระดาษทาํการ การวางแผน และ

ขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน  หลกัการตรวจสอบการดาํเนินงานต่างๆ  การรายงานปัญหาและ

ขอ้บกพร่องท่ีตรวจสอบขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ 

 

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 

  Accounting  Information  System  

  สอบผ่านวชิา   :  3522103   การบัญชีช้ันกลาง  1   และ 

                              3522104   การบัญชีช้ันกลาง  2  

ศึกษาระบบสารสนเทศทางการบญัชีขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชใ้นการจดัทาํผงับญัชี  การ

บนัทึกบญัชี  การประมวลผลขอ้มูลทางบญัชี  การรายงานทางการเงิน  ตลอดจนระบบย่อยต่างๆ  

ทางการบญัชี  เช่น  วงจรรายได ้ วงจรค่าใชจ่้าย  วงจรการผลิต  วงจรสินทรัพย ์ 



              

 

39 

 

4112105 สถิติธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business  Statistics  

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสถิติและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้  ได้แก่  การเก็บ

รวบรวมและการนาํเสนอขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม  ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง   การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  

การทดสอบไคส์แควร์  การวิเคราะห์  ความแปรปรวน  สถิตินอนพาราเมตริก  การวิเคราะห์

สหสัมพนัธ์  และการถดถอย   อนุกรมเวลา  เลขดชันี  การพยากรณ์และการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

17.3.2.2   กลุ่มวชิาเลอืก 

3523202             การบัญชีเฉพาะกจิ      3(3-0-6) 

                             Specialized  Accounting 

                             ศึกษาความแตกต่างในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย  การใช้งบการเงิน และการ

เปิดเผยขอ้มูลในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  เช่น  การบญัชีเก่ียวกบัสถานศึกษา  มูลนิธิและสมาคม  

การเกษตร  รับเหมาก่อสร้าง  โรงแรม  ธุรกิจสหกรณ์  การประกนัภยั 

 

3523205             การบัญชีเฉพาะกจิสําหรับวสิาหกจิท่องเทีย่ว   3(3-0-6) 

                           Travel  Enterprises  Accounting 

การบญัชีท่ีใช้สําหรับวิสาหกิจท่องเท่ียว  เช่น  การบญัชีในธุรกิจนาํเท่ียว ธุรกิจ

โรงแรม  ธุรกิจภตัตาคาร  และธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัวสิาหกิจท่องเท่ียว 

 

3523304 การบริหารต้นทุน      3(3-0-6) 

  Cost  Management  

  สอบผ่านวชิา   :   3522302   การบัญชีต้นทุน  2  

ศึกษาถึงแนวคิดตน้ทุนภายใตส้ภาพแวดลอ้มธุรกิจสมยัใหม่  การศึกษาตน้ทุนเชิง

ประยกุต ์ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์  ตน้ทุนฐานกิจกรรม  ตน้ทุนคุณภาพ  ตน้ทุนตามวงจรชีวิต  

ผลิตภณัฑ์   การพิจารณาตน้ทุนภายใตท้ฤษฎีขอ้จาํกดั  การวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังาน  

การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
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3523305 โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่งานบัญชี     3(3-0-6) 

Accounting  Software 

สอบผ่านวชิา  :  3521102  การบัญชี  2 

 ศึกษาบทบาทและความสําคญัของโปรแกรมสําเร็จรูป  การเลือกใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภทธุรกิจ  วธีิการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีท่ีมี

ในทอ้งตลาดและเป็นท่ีนิยม 

 

3523306 การวเิคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน   3(3-0-6) 

  Financial  Statement  Analysis  

  สอบผ่านวชิา  :   3521102   หลกัการบัญชี  2  

ศึกษาถึงรายงานทางการเงินเก่ียวกบังบการเงินต่างๆ  เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์

งบการเงินของธุรกิจ  การเปรียบเทียบอตัราส่วน  การวิเคราะห์เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  งบ

กระแสเงินสด  การวิเคราะห์ผลต่างกาํไร  และต้นทุน   การปรับปรุงงบการเงินเม่ือระดบัราคา

เปล่ียนแปลง  ขอ้มูลและหรือขอ้จาํกดัของการบญัชีท่ีมีต่อการวิเคราะห์งบการเงิน  วิธีการแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์งบการเงิน  การจดัทาํรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชี  การเปิดเผยขอ้มูล  การนาํรายงานทางการเงินไปใชใ้หเ้หมาะสม 

 

3524102 ทฤษฎบีัญชี       3(3-0-6) 

  Accounting  Theory  

  สอบผ่านวชิา  :   3522103   การบัญชีช้ันกลาง  1   และ 

                              3522104   การบัญชีช้ันกลาง  2  

ศึกษาถึงตน้กาํเนิดของการบญัชี  แนวความคิดและแม่บทการบญัชี  วิวฒันาการ

ของวิชาบัญชี   สถาบันซ่ึงกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและต่างประเทศ  

แนวความคิดในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน  เพื่อวดัผลการดาํเนินงานและฐานะ

ทางการเงิน   
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3524203  การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6) 

   Tax  Planning   

สอบผ่านวชิา   :   3523701   การบัญชีสําหรับภาษีอากร 

   ศึกษาการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีหัก ณ ท่ี

จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   รวมทั้งภาษีอ่ืนๆ  เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัและอยู่ภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 

3524204 การบัญชีเพือ่การนําเข้าและส่งออก    3(3-0-6) 

  Import – Export  Accounting 

  สอบผ่านวชิา  :  3521102  การบัญชี 2 

  ศึกษาถึงเอกสารและวิธีดาํเนินการ  ในการนาํเขา้และส่งออกสินคา้  วิธีการชาํระ

เงิน  เพื่อการนาํเขา้และส่งออกสินคา้  ตลอดจนวธีิการบนัทึกบญัชี  สาํหรับธุรกิจนาํเขา้และส่งออก 

 

3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ      3(3-0-6) 

   Managerial  Accounting 

สอบผ่านวชิา  : 3521102  การบัญชี  2   

ศึกษาถึงการนาํขอ้มูลทางการบญัชีไปใชใ้นเชิงบริหารทางดา้นการวางแผน  การ

ควบคุม  และการตดัสินใจของผูบ้ริหารรวมทั้งการจดัทาํงบกระแสเงินสด 

 

3524306 ปัญหาการสอบบัญชี      3(3-0-6) 

  Problem  in  Auditing 

  สอบผ่านวชิา  :  3524302  การสอบบัญชี 

  ศึกษาปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชีโดยใช้กรณีศึกษาในการสอบบญัชีของ

กิจการประเภทต่างๆ บทบาทของสถาบนัต่างๆ อนัมีผลต่อการกาํหนดมาตรฐานการสอบบญัชีใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  ผลกระทบอนัเกิดจากการกาํหนดมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ 
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3524401 การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 

  Auditing   by  computer 

  ศึกษาถึงการตรวจสอบและควบคุมบญัชีโดยคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน  เพื่อป้องกนัการทุจริตและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  ไดแ้ก่  ผลกระทบ

อนัเน่ืองมาจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลขอ้มูลทางการบญัชี  หลกัการควบคุม

ภายในของหน่วยงานท่ีใช้มาตรการป้องกัน  โดยการประเมินผลการควบคุมภายในและการ

วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูลการวางแผนแนวการตรวจสอบบญัชี  เทคนิคการ

ตรวจสอบระบบบญัชีโดยใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งกระดาษทาํการท่ีใช้ในการปฏิบติังานให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชี   

 

3524402 การจัดระบบฐานข้อมูลเพือ่งานบัญชี    3(3-0-6) 

                           Data  Base  in  Accounting 

                           สอบผ่านวชิา  :   3523210  การวางระบบบัญชี  และ 

                                                   3524307  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  ศึกษาชนิดของโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบต่างๆ  เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานขอ้มูล  ลกัษณะพิเศษของขอ้มูลทางบญัชี  เทคนิคในการจดัเก็บขอ้มูลแบบฐานขอ้มูล  

การเช่ือมโยงโครงสร้างของขอ้มูลทางการบญัชี  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ  การ

นาํระบบฐานขอ้มูลไปใช ้ และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการบญัชี 

 

3524403       การวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6)    

Accounting  Information Analysis  and  Design   

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบ

สารสนเทศทางการบัญชี  การศึกษาความเป็นไปได้  การจัดทาํแบบนําเสนอและการบริหาร

โครงการสาํหรับกิจการประเภทต่างๆ  ตามกระบวนการทางการบญัชีและระบบการควบคุมภายใน

ท่ีดี    
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3524903             สัมมนาการบัญชีการเงิน       3(3-0-6) 

                            Seminar  in  Financial  Accounting 

ศึกษาถึงลกัษณะแนวความคิด  ปัจจยัพื้นฐานของวชิาชีพทางบญัชี  โดยนาํแม่บท

การบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  เป็นแนวทางในงานบญัชีการเงิน  โดยวเิคราะห์

กรณีศึกษา อภิปรายปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีการเงิน  วเิคราะห์การบญัชีการเงินในกิจการท่ีมี

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหลากหลาย  การปฏิบติัตามการบญัชีภาษีอากร  ท่ีทาํใหก้ารบญัชีการเงิน

ไม่ถูกตอ้ง  การทาํบญัชีการเงินท่ีอยูบ่นพื้นฐานของจิตสาํนึกท่ีดีมีความรับผดิชอบ  และมีจริยธรรม

ในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

 

3524907 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 

  Seminar  in  Accounting  Information  System  

  สอบผ่านวชิา  :   3524307   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

อภิปรายปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ระบบสานสนเทศทางการบญัชีท่ีใช้ในกิจการ

ประเภทต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจริงในธุรกิจ  หรืออภิปรายปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ  ท่ีจาํลองสถานการณ์

หลากหลายโดยคาํนึงถึงจริยธรรมในวชิาชีพ 

 

3524908 สัมมนาการสอบบัญชี      3(3-0-6) 

  Seminar  in Auditing  

  สอบผ่านวชิา  :   3524302   การสอบบัญชี  

ศึกษาถึงลกัษณะ  แนวความคิด  ปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของวิชาชีพการสอบบญัชี  

แม่บทการสอบบญัชี  หลกัการพื้นฐานของการสอบบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีมาใช้เป็น

แนวทางในงานสอบบญัชี อภิปรายปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีและการภาษีอากร  วิเคราะห์

การสอบบญัชีในกิจการท่ีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหลากหลายศึกษาการแกปั้ญหาการจดัทาํบญัชี

ภาษีอากร  สร้างจิตสํานึกท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีมารยาทและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

การสอบบญัชี 
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3533404 การวางแผนและการควบคุมกาํไร     3(3-0-6) 

Profit  Planning  and  Control 

ศึกษาถึงเทคนิคในการวางแผนกาํไรและการควบคุม  การกาํหนดดชันีช้ีวดัผลการ

ดาํเนินงาน  การจดัทาํงบประมาณสาํหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจการผลิต  ทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว  การรายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร   การวเิคราะห์กาํไรตามประเภทสินคา้ 

หน่วยธุรกิจ  กลุ่มลูกคา้และช่องทางการจาํหน่าย  และการจดัทาํงบประมาณตามกิจกรรมต่างๆ  

ขององคก์ร 

 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                               5  หน่วยกติ 

 

3524804 สหกจิศึกษา                                         5(450) 

  Co – operative  Education    

ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้  การพฒันาทกัษะวชิาชีพ  และเรียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังาน 

 

3524805 โครงงานพิเศษ                                   5(450) 

  Special  Project   

              การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อจดัทาํโครงงานพิเศษต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  

แลว้นาํเสนอและอภิปราย 

 

19.   การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

       19.1  การบริหารหลกัสูตร 

1.  ประชุมกรรมการประจาํหลกัสูตรเพื่อระดมสมองในการปรับปรุงหลกัสูตร 

2.  จดัผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกบัเน้ือหาใน

หลกัสูตร 

3.  คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 

       19.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

   จดัหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ   เอกสารตาํราเพื่อศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ   

       19.3  การสนับสนุนและการให้คําแนะนําศึกษา 
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  1.  นกัศึกษาสามารถขอรับทุน  กยศ.  ทุกคน   

  2.  จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหมู่เรียนเพื่อใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา 

       19.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

                ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจากบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

20.   การพฒันาหลกัสูตร 

            จดัใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก  5  ปีตามความตอ้งการของตลาดโดยสํารวจ

และวิเคราะห์ขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงหลกัสูตรโดยการจดัอบรมสัมมนาอาจารยผ์ูส้อนประจาํหลกัสูตรเพื่อแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาดา้นการสอนอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปและอาจเกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพในดา้นเน้ือหาวชิาของหลกัสูตรเดิมท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หัวข้อการปรับปรุง หลกัสูตร  พ.ศ.  2547 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550 หมายเหตุ 

1.  จาํนวนหน่วยกติ 1.  ปริญญาตรี 4  ปี                                    ไม่น้อยกว่า 149  หน่วยกติ 1.  ปริญญาตรี 4  ปี                                       ไม่นอ้ยกวา่ 140  หน่วยกิต  

2.  โครงสร้างหลกัสูตร 2.  ปริญญาตรี 4  ปี        

      2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                 ไม่นอ้ยกวา่    33  หน่วยกิต 

      2.2  หมวดวชิาเฉพาะดา้น                   ไม่นอ้ยกวา่  106  หน่วยกิต 

      2.3  หมวดวชิาเลือกเสรี                      ไม่นอ้ยกวา่    10  หน่วยกิต 

2.  ปริญญาตรี 4  ปี        

      2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                    ไม่นอ้ยกวา่    30  หน่วยกิต 

      2.2  หมวดวชิาเฉพาะดา้น                      ไม่นอ้ยกวา่  104  หน่วยกิต 

      2.3  หมวดวชิาเลือกเสรี                         ไม่นอ้ยกวา่      6  หน่วยกิต        

 

3.  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                               33  หน่วยกิต 

    จาํนวนวชิา  จดัเป็น  4  กลุ่มวชิาดงัน้ี 

    -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     เรียนไม่นอ้ยกวา่    9  หน่วยกิต 

    -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                 เรียนไม่นอ้ยกวา่    9  หน่วยกิต 

    -  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์                  เรียนไม่นอ้ยกวา่    6  หน่วยกิต 

    -  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

        และเทคโนโลย ี                           เรียนไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วยกิต 

3.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

1500101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน้         3(3-0) 

1500102  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและสืบคน้          3(3-0) 

1500102  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                           3(3-0)  

                และทกัษะการเรียน 

 

 

3.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                   30  หน่วยกิต 

      จาํนวนวชิา  จดัเป็น  3  กลุ่มวิชาดงัน้ี 

       -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     เรียนไม่นอ้ยกวา่    9  หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

           และวชิาสงัคมศาสตร์                  เรียนไม่นอ้ยกวา่  13  หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

           วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       เรียนไม่นอ้ยกวา่   8  หน่วยกิต 

3.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

9000101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                              3(3-0-6) 

9000102  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                         3(3-0-6) 

9000103  ภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 
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3.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 

2500101  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน                  3(3-0) 

1500104  ความจริงของชีวติ                                           3(3-0) 

2000102  สุนทรียภาพของชีวติ                                       3(3-0) 

3.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2500102  วถีิไทย                                                            3(3-0) 

2500103  วถีิโลก                                                            3(3-0) 

2500104  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม                                         3(3-0) 

3.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4000105  วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ                          3(3-0) 

4000106  การคิดและการตดัสินใจ                                 3(2-2) 

4000107  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ                       2(2-2) 

 

 

3.2 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และวชิาสังคมศาสตร์ 

            บังคบัเรียน                                                               9  หน่วยกิต 

9000201  มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ                              3(3-0-6) 

9000202  พลวตัทางสงัคม                                            3(3-0-6) 

9000203  ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท                           3(3-0-6) 

9000204  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย                  2(2-0-4) 

เลอืกเรียน                                                                2  หน่วยกิต 

9000205  ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ                        2(2-0-4) 

9000206  สุนทรียภาพของชีวติ                                    2(2-0-4) 

3.3 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บังคบัเรียน                                                              6  หน่วยกิต 
9000301  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวิต                    3(2-2-5) 

9000302  วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ                       3(3-0-6) 

เลอืกเรียน                                                                2  หน่วยกิต 

             9000303  การคิดและการตดัสินใจ                               2(2-0-4) 

             9000304  การออกกาํลงักายเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ     2(1-2-3) 

 

4.  รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะด้าน  4.1  หมวดวชิาเฉพาะ                                                   106  หน่วยกิต 

        กลุ่มวชิาเนือ้หา                                                       84  หน่วยกิต 

          -  บังคบัเรียน                                                        66  หน่วยกิต 

       1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ  1                                          3(3-0) 

   4.1  หมวดวชิาเฉพาะ                                                    104  หน่วยกิต 

          กลุ่มวชิาเอกบังคบั                                                   84  หน่วยกิต 

              - 

          1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ  1                      3(3-0-6) 
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       1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ  2                                          3(3-0) 

       2562302  กฎหมายธุรกิจ                                                    3(3-0) 

       3521101  การบญัชี  1                                                         3(2-2) 

       3521102  การบญัชี  2                                                         3(2-2) 

       3522102  การบญัชีตน้ทุน  1                                              3(3-0) 

       3522103  การบญัชีชั้นกลาง  1                                           3(2-2) 

       3522104  การบญัชีชั้นกลาง  2                                           3(2-2) 

       3522105  การบญัชีตน้ทุน 2                                               3(3-0) 

       3523301  การวางระบบบญัชี                                             3(3-0) 

       3524101  การบญัชีชั้นสูง 1                                                3(3-0) 

       3524102  การบญัชีชั้นสูง  2                                               3(3-0) 

       3524103  ทฤษฎีบญัชี                                                         3(3-0) 

       3524302  การสอบบญัชี                                                     3(3-0) 

       3524305  จรรยาบรรณวชิาชีพทางการบญัชี                       3(3-0) 

       3524307  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                           3(2-2) 

       3531101  การเงินธุรกิจ                                                       3(3-0) 

       3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1                                      3(3-0) 

       3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค   1                                     3(3-0) 

       3593301  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ                                     3(3-0) 

       4091111  แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจ                                        3(3-0) 

       4112105  สถิติธุรกิจ                                                           3(3-0) 

     1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ  2                      3(3-0-6) 

     2562308  กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวชิาชีพ      3(3-0-6) 

          3521101  การบญัชี  1                                      3(2-2-5) 

     3521102  การบญัชี  2                                      3(2-2-5) 

           3522102  การบญัชีตน้ทุน  1                      3(3-0-6) 

           3522103  การบญัชีชั้นกลาง  1                      3(3-0-6) 

           3522104  การบญัชีชั้นกลาง  2                      3(3-0-6) 

           3522105  การบญัชีตน้ทุน  2                      3(3-0-6) 

           3523301  การวางระบบบญัชี                      3(3-0-6) 

           3524101  การบญัชีชั้นสูง  1                      3(3-0-6) 

           3524102  การบญัชีชั้นสูง  2                      3(3-0-6) 

            - 

         3524302  การสอบบญัชี                      3(3-0-6) 

         3504102  จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณวชิาชีพ   3(3-0-6) 

         3524307   ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                     3(3-0-6) 

         3531401  การเงินธุรกิจ                                      3(3-0-6) 

         3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                      3(3-0-6) 

     3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค  1      3(3-0-6) 

          3593301  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6) 

           - 

          4112105  สถิติธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
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          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

        

         -  เลอืกเรียน                                                           18  หน่วยกิต 

        1.  แขนงวชิาการบญัชีตน้ทุน                                    9  หน่วยกิต 

         3523304  การบริหารตน้ทุน                                             3(3-0) 

         3533404   การวางแผนและการควบคุมกาํไร                   3(3-0) 

         3524902  สมัมนาการบญัชีตน้ทุน                                    3(2-2) 

         2.  แขนงวชิาการบญัชีการเงิน                                  9  หน่วยกิต 

         3523302  การวเิคราะห์งบการเงิน                                    3(3-0) 

         3523303  การรายงานทางการเงิน                                     3(3-0)  

         3524903  สมัมนาการบญัชีการเงิน                                   3(2-2) 

         3.  แขนงวชิาการสอบบญัชีและภาษีอากร               9  หน่วยกิต 

         3524203  การวางแผนภาษีอากร                                      3(3-0) 

         3524401  การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์               3(2-2) 

     3522701  การภาษีอากรธุรกิจ                      3(3-0-6) 

          3541101  หลกัการตลาด                      3(3-0-6) 

      3561101  องคก์ารและการจดัการ      3(3-0-6) 

      3562307  การบริหารการผลิต                      3(3-0-6) 

      3564301  การจดัการเชิงกลยทุธ์                      3(3-0-6) 

      3503901  การวจิยัทางธุรกิจ                      3(2-2-5)      

           3524103  การบญัชีภาษีอากร                      3(3-0-6) 

          3524303  การควบคุมภายในและ 

                          การตรวจสอบภายใน                                                                   3(3-0-6) 

                กลุ่มวชิาเอกเลอืก                 15  หน่วยกิต 

           - 

          3523304  การบริหารตน้ทุน                      3(3-0-6) 

          3533404  การวางแผนและการควบคุมกาํไร      3(3-0-6) 

          - 

          - 

           3523306  การวเิคราะห์งบการเงินและ 

                            การรายงานทางการเงิน                     3(3-0-6) 

           3524903  สมัมนาการบญัชีการเงิน       3(3-0-6) 

           - 

           3524203  การวางแผนภาษีอากร                      3(3-0-6) 

           3524401  การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
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         3524906  สมัมนาการสอบบญัชีและภาษีอากร                3(2-2)   

       4.  แขนงวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัชี           9  หน่วยกิต 

         3524402  การจดัการระบบฐานขอ้มูลเพ่ืองานบญัชี         3(2-2) 

         3524403  การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  

                         ทางการบญัชี                                                    3(2-2) 

         3524907  สมัมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี            3(2-2) 

         รายวชิาเลือก  กาํหนดใหเ้ป็นวชิาเลือกสาํหรับทุกแขนงวชิา 

         2563403  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค                               3(3-0)  

         2564401  กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ          2(2-0) 

         3503901  การวจิยัทางธุรกิจ                                             3(2-2) 

         3504101  จริยธรรมทางธุรกิจ                                           3(3-0) 

         3504201  การจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพิวเตอร์            3(2-2) 

        3504202  การวางระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์                 3(2-2) 

        3522203  การบญัชีส่วนราชการ                                        3(3-0) 

        3523201  การบญัชีธนาคาร                                               3(3-0) 

        3523202  การบญัชีเฉพาะกิจ                                             3(3-0) 

        3523203  การบญัชีโรงแรม                                               3(3-0) 

        3523204  การบญัชีรัฐบาล                                                 3(3-0) 

        3523205  การบญัชีเฉพาะกิจสาํหรับวสิาหกิจท่องเท่ียว    3(2-2) 

 

        3523206  ระบบบญัชีสหกรณ์                                           3(3-0) 

           3524908  สมัมนาการสอบบญัชี                      3(3-0-6) 

            - 

            3524402  การจดัระบบฐานขอ้มูลเพ่ืองานบญัชี      3(3-0-6) 

            3524403  การวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศ 

                            ทางการบญัชี                                     3(3-0-6) 

            3524907  สมัมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี      3(3-0-6) 

            - 

            - 

            - 

            - 

            - 

            - 

            -         

            - 

            -  

           3523202  การบญัชีเฉพาะกิจ                      3(3-0-6) 

       - 

            - 

          3523205  การบญัชีเฉพาะกิจสาํหรับ 

                          วสิาหกิจท่องเท่ียว                                    3(3-0-6) 

      - 
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        3523207  ระบบบญัชีสาํหรับธุรกิจการเกษตร                   3(3-0) 

        3523208  การบญัชีสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     3(2-2) 

        3524201  การบญัชีภาษีอากร                                            3(3-0) 

        3524202  การบญัชีระหวา่งประเทศ                                  3(3-0) 

        3524204  การบญัชีเพ่ือการนาํเขา้และส่งออก                   3(3-0) 

        3524301  การบญัชีเพ่ือการจดัการ                                     3(3-0) 

        3524303  การตรวจสอบภายใน                                         3(3-0) 

        3524306  ปัญหาการสอบบญัชี                                          3(3-0) 

        3524308  การบญัชีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม                                   3(3-0) 

        3524309  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ     3(3-0) 

        3532401  การบริหารการเงิน                                             3(3-0) 

        3532404  สินเช่ือเพ่ือการนาํเขา้และส่งออก                      3(3-0) 

        3533403  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน           3(3-0) 

         3534101  การเงินระหวา่งประเทศ                                    3(3-0) 

         3534104  ระบบขอ้มูลทางการเงิน                                    3(3-0) 

         3534402  การวเิคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม         3(3-0) 

         3562104  การจดัการธุรกิจดา้นคอมพิวเตอร์                    3(2-2) 

         3562307  การบริหารการผลิต                                          3(3-0) 

         3562304  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ                      3(3-0) 

         4123603  โปรแกรมประยกุตด์า้นการเงินและการบญัชี   3(2-2) 

         4213604  โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้        3(2-2) 

       - 

       - 

       - 

       -  

       3524204  การบญัชีเพ่ือการนาํเขา้และส่งออก      3(3-0-6) 

       3524301  การบญัชีเพ่ือการจดัการ                      3(3-0-6) 

        - 

        - 

        - 

        - 

        -  

        - 

        - 

        - 

        - 

        - 

        - 

        -  

        - 

        - 

       - 
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        -  

        - 

        - 

        - 

         กลุ่มวทิยาการจดัการ                                         15  หน่วยกิต 

         3532202  การภาษีอากรธุรกิจ                                      3(3-0) 

         3541101  หลกัการตลาด                                              3(3-0) 

         3561101  องคก์ารและการจดัการ                                3(3-0) 

         3561204  ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบธุรกิจ          3(3-0)  

         3562205  ธุรกิจระหวา่งประเทศ                                  3(3-0) 

        กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7  หน่วยกิต 

        3523801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี  2(90)  

        3524808  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี          5(350)  

       - 

       - 

     

 

 

         3523305  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี      3(3-0-6) 

         3533404  การวางแผนและการควบคุมกาํไร      3(3-0-6) 

    3524103   ทฤษฎีบญัชี                                      3(3-0-6) 

    3524306  ปัญหาการสอบบญัชี                      3(3-0-6) 

         - 

         - 

         -  

         - 

         - 

         - 

       กลุ่มวชิาปฏบิัตกิารและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     5   หน่วยกิต 

          - 

          - 

         3524804 สหกิจศึกษาสาํหรับสาขาวชิาการบญัชี      5(450) 

         3524805 โครงงานพิเศษทางการบญัชี       5(450)

   

5.  รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสรี         หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                  10 หน่วยกิต หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                               6  หน่วยกิต  
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ตารางแสดงเปรียบเทยีบระหว่างคําอธิบายรายวชิาเดิมและคําอธิบายรายวชิาปรับปรุง 

หัวข้อการปรับปรุง คําอธิบายรายวชิา  พ.ศ.  2547 คําอธิบายรายวชิาปรับปรุง  พ.ศ.  2550 หมายเหตุ 

 3521101 การบัญชี 1                                          3(2-2)                            

                               Accounting  

                      ศึกษาแม่บทการบญัชี  หลกับญัชีคู่  วิเคราะห์รายการคา้      

บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้      สมุดบญัชีแยกประเภท กระดาษ

ทาํการ   จดัทาํงบทดลอง   การปรับปรุงและปิดบญัชี การทาํงบการเงิน

ของกิจการให้บริการและกิจการซ้ือมาขายไป      และการบัญชี

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  การบญัชีเก่ียวกบักิจการไม่แสวงหากาํไร 

 

3521101 การบัญชี 1   3(2-2-5) 

                           Accounting  1  

                               ศึกษาถึงบทบาทของการบัญชี  แม่บทบญัชี  หลกั

และวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่  การบนัทึกรายการคา้ใน

สมุดรายวนัขั้นตน้ของธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือขายสินคา้  การผ่าน

บญัชี  การจดัทาํงบทดลอง  รายการปรับปรุงบญัชี  การจดัทาํกระดาษ

ทาํการและงบการเงิน  รายการปิดบญัชี 

 

 

 

 3521102 การบัญชี 2                                 3(2-2) 

  Accounting 2 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  3521101 การบญัชี 1 

                                ศึกษาการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยห์มุนเวียน  เช่น  

เงินสด  เงินฝากธนาคาร   ระบบเงินสดย่อย  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี  เงิน

ลงทุน  สินค้าคงเหลือ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ท่ีดิน อาคาร 

อุปกรณ์ การคิดค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

หน้ีสินหมุนเวียน  เช่น  เจา้หน้ีการคา้  ตัว๋เงินจ่าย ระบบใบสําคญัและ

3521102 การบัญชี  2   3(2-2-5) 

              Accounting  2 

                               สอบผา่นวชิา :  3521101  การบญัชี  1  

                               ศึกษาถึงวธีิการบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม  

รายการในหมวดของสินทรัพยห์มุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน   การบญัชี

เก่ียวหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
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ส่วนของเจา้ของ บญัชี อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

 3522102 การบัญชีต้นทุน 1                                3(3-0) 

  Cost Accounting 1 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 3521102  การบญัชี 2 

                                ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุนท่ีมีต่อกิจการ  

ความหมายของการบญัชีตน้ทุนประเภทของตน้ทุน และองคป์ระกอบ

ของตน้ทุน และการควบคุมการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ แรงงาน 

และค่าใชจ่้ายการผลิต วิธีการจดัสรรค่าใชจ่้ายการผลิต วิธีการคาํนวณ

ตน้ทุน และบนัทึกบญัชีตามระบบตน้ทุนงานสัง่ทาํ  ตน้ทุนงานช่วงของ

เสีย  การส้ินเปลือง  หน่วยงานท่ีบกพร่อง  เศษซาก  ตน้ทุนมาตรฐาน  

วิเคราะห์ผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึน  งบประมาณยืดหยุ่นไดก้ารคาํนวณหา

ตน้ทุนของผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

3522102             การบัญชีต้นทุน  1    3(3-0-6) 

              Cost  Accounting  1  

  สอบผา่นวชิา  :  3521102  การบญัชี  2   

ศึกษาความสาํคญัของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อธุรกิจ 

การจาํแนกประเภทของตน้ทุน  วธีิการคาํนวณ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั

องคป์ระกอบของตน้ทุน  ไดแ้ก่  วตัถุดิบ  ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้าย 

ในการผลิต   การบัญชีสําหรับเศษวสัดุ  สินค้าเสีย  สินค้ามีตาํหนิ 

ระบบตน้ทุนงานสั่งทาํ ระบบตน้ทุนช่วง  ระบบตน้ทุนมาตรฐาน  การ

วเิคราะห์ผลต่างตน้ทุน  การบญัชีผลิตผลร่วม  ผลผลิตพลอยได ้

 

 352210               การบัญชีช้ันกลาง 1                    3 (2-2) 

  Intermediate Accounting 1 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 3521102  การบญัชี  2  

                 ศึกษาหลกัการและวธีิการเก่ียวกบัรายการสินทรัพย์

ว่าด้วยการจาํแนกประเภทสินทรัพย ์ การตีราคา  การหามูลค่า  การ

จดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชี  การ

แสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน  หลักการเปิดเผยข้อมูลของ

สินทรัพย์  การกําหนดมูลค่าและวิธีบัญชีเก่ียวกับหน้ีสินระยะยาว  

หน้ีสินระยะสั้น  การแสดงรายการในงบการเงิน 

3522103 การบัญชีช้ันกลาง  1  3(3-0-6) 

                          Intermediate  Accounting  1  

  สอบผา่นวชิา  :  3521102  การบญัชี   2   

ศึกษาหลักแ ละวิ ธีการ จําแน กประ เภท  กา ร

คาํนวณหามูลค่าและการตีราคา   การบนัทึกบญัชี   การเปิดเผยขอ้มูล

ขององคป์ระกอบในงบดุลตามหลกับญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปเฉพาะส่วน

ของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ สินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
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 3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2                             3(2-2) 

  Intermediate Accounting 2 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  3521102  การบญัชี 2 

                               ศึกษาการบัญชีเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนว่า

ดว้ยการรับหุน้ส่วนใหม่  การเลิกกิจการการชาํระบญัชี  การจ่ายคืนเงิน

ลงทุน  งบการเงินของห้างหุ้นส่วน  การบญัชีเก่ียวกับบริษทัว่าด้วย

วิธีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  การจาํหน่ายหุ้น  การจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนและลดทุนส่วนเกินประเภทต่าง ๆ    การคาํนวณมูลค่าหุ้นแต่ละ

ชนิด             การจดัสรรกาํไรสะสมงบการเงินของบริษทัจาํกดั  การ

เลิกบริษทัและการชาํระบญัชี 

 

3522104 การบัญชีช้ันกลาง  2  3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting  2  

  สอบผา่นวชิา  :  3521102  การบญัชี  2   

ศึกษาหลกัและวธีิการจาํแนกประเภท  การคาํนวณหามูลค่าและการตี

ราคา   การบนัทึกบญัชี   การเปิดเผยขอ้มูลขององคป์ระกอบในงบดุล

ตามหลกับญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปเฉพาะส่วนของหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ 

 

 3522105               การบัญชีต้นทุน 2                                       3(3-0) 

                               Cost Accounting 2 

                               ศึกษาการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการวางแผน การ

ควบคุมตน้ทุนในการผลิต การบญัชีตน้ทุนรวม และการบญัชีตน้ทุนผนั

แปร การกาํหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ

ตน้ทุนและกาํไร ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ การปันส่วนตน้ทุนเพ่ือการ

ควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมตน้ทุน การใชข้อ้มูล

ตน้ทุนเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะ

ยาวภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอาํนาจ 

การวดัผลการดาํเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดตน้ทุน

3522105 การบัญชีต้นทุน  2  3(3-0-6) 

  Cost  Accounting  2  

  สอบผา่นวชิา  :  3522301 การบญัชีตน้ทุน  1              

ศึกษาแนวคิดวธีิการนาํขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการวางแผน  การควบคุม

ตน้ทุนในการผลิต  ตน้ทุนฐานกิจกรรม  ตน้ทุนทันเวลา การกาํหนด

ราคาขาย  ราคาโอน  การวิเคราะห์ผลต่างในทางบญัชีเพ่ือวดัผลการ

ดาํเนินงาน 
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สมยัใหม่ ไดแ้ก่ Just in Time (JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) 

งบประมาณสมบูรณ์แบบ 

 3523202 การบัญชีเฉพาะกจิ                     3(3-0) 

  Specialized Accounting 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  3521101 การบญัชี 1 

                 ศึกษาระบบบญัชีของกิจการบางประเภท  เช่น  การ

โรงแรม  การท่องเท่ียว  การประกนัภยัโรงรับจาํนาํ  สหกรณ์  ฯลฯ 

3523202             การบัญชีเฉพาะกจิ  3(3-0-6) 

                          Specialized  Accounting 

                             ศึกษาความแตกต่างในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  

การใช้งบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  

เช่น  การบญัชีเก่ียวกบัสถานศึกษา  มูลนิธิและสมาคม  การเกษตร  

รับเหมาก่อสร้าง  โรงแรม  ธุรกิจสหกรณ์  การประกนัภยั 

 

 

  

3523301 การวางระบบบัญชี                    3 (3-0) 

  Accounting System Design 

                                ศึกษาหลัก  และวิ ธีการวางระบบบัญชี  การ

ออกแบบกระบวนการทางบัญชี  เอกสารทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ  

ตลอดจนรายงานทางการบญัชี  ปัญหาเก่ียวกบังานบญัชี  นอกจากน้ียงั

ศึกษาถึงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการบญัชี 

 

3523301 การวางระบบบัญชี  3(3-0-6) 

  Accounting  System  Design  

ศึกษาหลกัและวธีิการวางระบบบญัชี  การออกแบบ

กระบวนการทางการบญัชี  การจดัทาํเอกสารทะเบียนและบญัชีต่างๆ  

ตลอดจนการวิ เคราะห์   การออกแบบ  การประยุกต์ใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์  การจดัทาํฐานขอ้มูล   เคร่ืองมือในการจดัวางโครงสร้าง

ของระบบบัญชี  การบันทึกและการแก้ไขการบันทึกบัญชี  การ

ประมวลผลการผ่านบญัชี  การรายงานงบการเงินต่างๆ  การจดัระบบ

ความปลอดภยัของขอ้มูลและการตรวจสอบควบคุมระบบบญัชี 
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 3524101 การบัญชีช้ันสูง 1                    3 (3-0) 

  Advanced Accounting 1 

  วชิาท่ีควรเรียนมาก่อน  : 3522103 บญัชีชั้นกลาง 1             

                                                                และ 3522104 บญัชีชั้นกลาง 2 

                               ศึกษาการบัญชีเก่ียวกับการฝากขาย  การขายโดย

การผ่อนชาํระ  การประกันภยัการคา้ร่วม  สํานักงานใหญ่และสาขา  

การบญัชีเก่ียวกบัการลม้ละลาย  การบญัชีมรดกและทรัสต ์ การจดัทาํ

งบการเงินจากระบบการบนัทึกบญัชีท่ีไม่สมบูรณ์ และระบบบญัชีเดียว 

3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  3(3-0-6) 

  Advanced  Accounting  1  

  สอบผา่นวชิา  : 3522103 การบญัชีชั้นกลาง 1 และ          

                                                        3522104   การบญัชีชั้นกลาง  2  

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัการฝากขาย  การขายผ่อน

ชําระ   สัญญาเช่า  การร่วมค้า  สํานักงานใหญ่และสาขา  กิจการ

ล้มละลาย  มรดกและทรัสตี  กิจการไม่แสวงหาผลกําไร   การ

เปล่ียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด   

 

 

 3524102 การบัญชีช้ันสูง 2                    3 (3-0) 

  Advanced Accounting 2 

  วชิาท่ีควรเรียนมาก่อน  : 3524101การบญัชีชั้นสูง 1 

                                ศึกษาการบัญชีการรวมกิจการ  การบญัชีเก่ียวกับ

บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย    การทาํงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่และ

บริษทัยอ่ย  ปัญหาเก่ียวกบัการบญัชีระหวา่งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย  

การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ  การบัญชีสําหรับการคา้ระหว่าง

ประเทศการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ การเปิดสาขา การ

จัดทํางบการเ งิน การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาด  การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน 

 

3524102 การบัญชีช้ันสูง  2                3(3-0-6) 

  Advanced  Accounting  2  

  สอบผา่นวชิา   : 3522103 การบญัชีชั้นกลาง 1 และ 

                                       3522104   การบญัชีชั้นกลาง  2 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัการรวมกิจการ   การบญัชีเก่ียวกบับริษทัใหญ่  

บริษทัยอ่ย  การจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยท่ีมี

รายการค้าระหว่างกัน การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ  การบัญชี

สาํหรับการคา้ระหวา่งประเทศ  การแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 
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 3524103 ทฤษฎบีัญชี                     3 (3-0) 

  Accounting Theory 

  วชิาท่ีควรเรียนมาก่อน:3522103การบญัชีชั้นกลาง1                         

                                                          และ  3522104 การบญัชีชั้นกลาง2 

                                ศึกษาตน้กาํเนิดของการบญัชี  แนวความคิดแม่บท

ทางการบัญชี  วิว ัฒนาการของการบัญชี      สถาบันซ่ึงกําหนด

มาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยและต่างประเทศแนวความคิดใน

การวดัมูลค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  รายได้ และค่าใช้จ่าย  เพ่ือ

วดัผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  บทบาทของขอ้กาํหนด  

ตามมาตรฐานการบญัชี 

3524102 ทฤษฎบีัญชี   3(3-0-6) 

  Accounting  Theory  

  สอบผา่นวชิา  : 3522103 การบญัชีชั้นกลาง  1 และ 

                                       3522104   การบญัชีชั้นกลาง  2  

ศึกษาถึงตน้กาํเนิดของการบญัชี  แนวความคิดและ

แม่บทการบัญชี  วิว ัฒนาการของวิชาบัญชี   สถาบันซ่ึงกําหนด

มาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวความคิดใน

การวดัมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน  เพ่ือวดัผลการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน   

 

 3524201 การบัญชีภาษีอากร                    3 (3-0) 

  Tax Accounting 

  วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  3521102 การบญัชี 2  

และ 

                   3532202    การภาษีอากรธุรกิจ  

                                ศึกษาหลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัเก็บภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร  ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต  โดยเน้นหลกัถึง

ปัญหาและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการคาํนวณรายได ้รายจ่ายเพ่ือเสียภาษี    

การตีราคาค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน    การคิดค่าเส่ือมราคา  ปัญหา

เก่ียวกับภาษีขาเขา้และขาออก  รวมถึงกรณีท่ีได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุน 

3524103           การบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 

                          Tax   Accounting 

                              วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  3521102 การบญัชี 2                     

                                                                และ  3532202  การภาษีอากรธุรกิจ  

ศึกษาการภาษีอากรท่ีมีผลกระทบด้านการบัญชี  

การปรับกาํไรหรือขาดทุนทางการบญัชี เพ่ือการคาํนวณกาํไรสุทธิทาง

ภาษีอากร  วธีิการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษีศุลกากร  

ความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ถูกต้อง  ตลอดจนจริยธรรมใน

วชิาชีพการบญัชีในการจดัทาํบญัชี   
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 3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ                    3 (3-0) 

  Managerial  Accounting 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 3521102 การบญัชี 2  และ   

                                                                       3531101 การเงินธุรกิจ 

                 ศึกษาเ ก่ียวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการบญัชี เพ่ือนาํไปใชใ้นการวงแผนการควบคุม และการตดัสินใจ 

โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีตน้ทุนรวม และการบัญชีตน้ทุนผนัแปร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณตน้ทุน ปริมาณกาํไร การ

วิ เคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํา

งบประมาณ งบ 

เปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 

3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ  3(3-0-6) 

   Managerial  Accounting 

สอบผา่นวชิา  : 3521102  การบญัชี  2   

ศึกษาถึงการนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในเชิง

บริหารทางด้านการวางแผน  การควบคุม  และการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารรวมทั้งการจดัทาํงบกระแสเงินสด 

 

 

 

 

 3524302             การสอบบัญชี                     3 (3-0) 

              Auditing 

             วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน:3522103 การบญัชีชั้นกลาง1         

                                                        และ  3522104 การบญัชีชั้นกลาง 2 

                            ศึกษาความหมาย และวตัถุประสงค์ของการสอบ

บญัชี คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูส้อบ

บัญชี มารยาทของผูส้อบบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบ

วชิาชีพสอบบญัชี การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน ความเส่ียงในการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการ

ประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบ หลกัฐานการสอบบญัชีและวธีิการ

3524302 การสอบบัญชี   3(3-0-6) 

  Auditing  

  สอบผา่นวชิา   : 3522103  การบญัชีชั้นกลาง 1และ 

                                                      3522104  การบญัชีชั้นกลาง  2 

ศึกษาความรู้ทั่วไป  วตัถุประสงค์ของการสอบ

บญัชี  มาตรฐานการสอบบญัชี  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

วิชาชีพการสอบบัญชี การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  

ความเส่ียงในการตรวจสอบ  หลักฐานในการตรวจสอบ  การจัดทํา

กระดาษทาํการ  การสรุปผลการตรวจสอบ  การรายงานการสอบบญัชี 
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รวบรวมหลกัฐาน การวางแผนและการจดัทาํแนวการตรวจสอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตรวจสอบบญัชี การ

จัดทํากระดาษทําการ การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบ

การเงิน การสอบทาน  และการควบคุมงานสอบบญัชี การรายงานการ

สอบบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูล มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

และการใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

............................................. 
 

เพื่อให้การจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 

ราชภฎั  พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวนัท่ี  ๒๖  

กนัยายน  ๒๕๔๘  จึงตราขอ้บงัคบั ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี 

 “สภามหาวิทยาลยั”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์  จงัหวดัปทุมธานี 

 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

 “คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารและพฒันา

หลกัสูตรตามท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน

และพฒันาหลกัสูตร 

                “นกัศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเป็นสาํคญั 

                      “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเป็นสาํคญั 

                “การศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจดัการเรียนการสอนในเวลา

ราชการเป็นสาํคญั 
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                       “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนนอก

เวลาราชการเป็นสาํคญั 

 “หน่วยกิต”  หมายถึง   มาตราท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บแต่ละ

รายวชิา 

ข้อ ๔  ผูใ้ดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัอยู่ก่อนท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช้บงัคบั ให้ผูน้ั้นเป็น

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ีต่อไป 

 ข้อ ๕ บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนท่ีกาํหนดไว้

แลว้ในขอ้บงัคบัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และให้มีอาํนาจออกระเบียบ 

ประกาศหรือคาํสั่งเพื่อปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ี 

     ในกรณีท่ี มีปัญหาเ ก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีเสนอให้สภา

มหาวทิยาลยัวนิิจฉยัช้ีขาด 
 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 
 

ข้อ ๗ การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีใชร้ะบบทวิภาคโดยปีการศึกษา

หน่ึงแบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒  มี

ระยะเวลาเรียนแต่ละภาคไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และมหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ

จากภาคการศึกษาท่ี ๒  โดยให้มีจาํนวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากบัจาํนวนชัว่โมงการ

เรียนท่ีจดัใหส้าํหรับรายวชิานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได ้

ข้อ ๘ การกาํหนดหน่วยกิตแต่ละวชิา ใหก้าํหนดโดยใชเ้กณฑ ์ ดงัน้ี 

  ๘.๑ วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกวา่ ๑๕ ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๘.๒ วิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๘.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๘.๔ การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลา

ทาํโครงงานหรือกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ ๔๕  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

ระบบทวภิาค 
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หมวด ๒ 

หลกัสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ ๙ หลกัสูตรการศึกษาจดัไว ้ ๒  ระดบั  ดงัน้ี 

๙.๑  หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ๓  ปี ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่

นอ้ยกวา่  ๙๐  หน่วยกิต 

๙.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีซ่ึงจดัไว ้ ๓  ประเภท  ดงัน้ี 

 ๙.๒.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๒  หน่วยกิต 

 ๙.๒.๒หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔ ปี ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร

ไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒.๓  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๕  ปี ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๑๕๐  หน่วยกิต     

ข้อ ๑๐ ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด  ดงัน้ี 

๑๐.๑ ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ 

 ๑๐.๑.๑ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาใหใ้ชเ้วลาการศึกษา  ดงัน้ี   

 (๑)  หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๕ ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

    (๒)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ย

กวา่  ๔  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๔  ปีการศึกษา 

 (๓)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔ ปี  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๖  

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๘  ปีการศึกษา 

(๔)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๕  ปี  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๘  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๑๐ ปีการศึกษา 

๑๐.๑.๒ การลงทะเบียนเรียนบางเวลาใหใ้ชเ้วลาการศึกษา  ดงัน้ี 

 (๑) หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๐  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๙  ปีการศึกษา 

 (๒)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ย

กวา่  ๘  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

 (๓)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  

๑๔  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๑๒  ปีการศึกษา 
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 (๔)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๕ ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๗  

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๑๕  ปีการศึกษา 

  ๑๐.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาภาคพิเศษ 

 การลงทะเบียนเรียนใหใ้ชเ้วลาการศึกษาดงัน้ี 

 ๑๐.๒.๑  หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๘  

ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

  ๑๐.๒.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใชเ้วลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า   

๖   ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่  ๔  ปีการศึกษา 

 ๑๐.๒.๓  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๔ ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  

๑๑  ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่ ๘  ปีการศึกษา 

๑๐.๒.๔  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๕  ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๔  

ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่ ๑๐  ปีการศึกษา 

 ข้อ ๑๑  มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสูตรเพื่อขออนุมติั  ๒ ปริญญาก็ได ้
 

หมวด ๓ 

การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา  การโอนย้ายคณะ  การเปลีย่นหลกัสูตร 

การพน้และการขอคืนสภาพนกัศึกษา 
 

ข้อ ๑๒  ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

๑๒.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับ

หลกัสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  หรือสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่าสาํหรับหลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 

๑๒.๒  เป็นผูมี้ความประพฤติดี 

๑๒.๓ ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

        ๑๒.๔ มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด   

ข้อ ๑๓ การรับนกัศึกษา 

๑๓.๑ การรับเขา้เป็นนกัศึกษา  ให้ใช้วิธีการคดัเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคดัเลือก

ดว้ยวธีิพิจารณาความเหมาะสม  

วิธีการคดัเลือกและเกณฑ์การตดัสินให้เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ระดบัคณะและดุลยพินิจของมหาวทิยาลยั 

๑๓.๒ มหาวิทยาลยัอาจรับนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เรียนบางรายวิชา

และนาํหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผูน้ั้นสังกดัได ้ โดยลงทะเบียนเรียน
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และชาํระเงินตามระเบียบของมหาวทิยาลยั ท่ีวา่ดว้ยการรับและจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาเพื่อการจดั

การศึกษา  

ข้อ ๑๔  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

๑๔.๑ ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกให้เขา้เป็นนกัศึกษา  ตอ้งมารายงานตวัเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา   โดยส่งหลกัฐานและชาํระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลยัท่ีว่าดว้ยการรับจ่ายเงินค่า

บาํรุงการศึกษาเพื่อการจดัการศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๑๔.๒ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นนกัศึกษาแต่ไม่มารายงานตวัเพื่อข้ึนทะเบียน

เป็นนกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นหมดสิทธ์ิท่ีจะข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  เวน้

แต่จะไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

๑๔.๓ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นนกัศึกษาจะมีสภาพเป็นนกัศึกษาก็ต่อเม่ือไดข้ึ้น

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ 

๑๔.๔ ผู ้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท

การศึกษาใดตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 

ข้อ ๑๕ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ไดแ้ก่ 

๑๕.๑  การศึกษาภาคปกติ 

๑๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ                        

      ข้อ ๑๖  ประเภทนกัศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ไดแ้ก่ 

 ๑๖.๑  นกัศึกษาภาคปกติ 

 ๑๖.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๑๗ การเปล่ียนประเภทนกัศึกษา  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมติัให้นักศึกษา  เปล่ียน

ประเภทนกัศึกษาได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ สําหรับนกัศึกษา

ประเภทนั้น  

ข้อ ๑๘  การเปล่ียนหลกัสูตร 

๑๘.๑ นกัศึกษาอาจเปล่ียนหลกัสูตรภายในคณะเดียวกนัโดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณบดี ส่วนการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระดบัคณะท่ีเก่ียวขอ้งและใหไ้ดรั้บเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั  

๑๘.๒  นกัศึกษาท่ีเปล่ียนหลกัสูตรจะตอ้งมีเวลาเรียนในหลกัสูตรเดิมมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่  ๑ ภาคการศึกษา 

           ข้อ ๑๙ การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
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๑๙.๑ มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวทิย

ฐานะเทียบเท่ามหาวทิยาลยัและกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรท่ีมีระดบั และมาตรฐานเทียบเคียงไดก้บั

หลกัสูตรของมหา 

 วทิยาลยัมาเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีและโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรม การระดบัคณะท่ีขอเขา้ศึกษานั้น 

๑๙.๒ คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณารับโอน 

๑๙.๒.๑  มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๑๒ 

๑๙.๒.๒  ไม่เป็นผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาจากสถาบนัเดิม 

๑๙.๒.๓ ไดศึ้กษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาค

การศึกษาปกติ  ทั้งน้ี  ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกสั่งใหถู้กพกัการเรียน 

๑๙.๓ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชาให้เป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวชิา 

 ข้อ ๒๐ นกัศึกษาพน้จากสภาพนกัศึกษา เม่ือ 

๒๐.๑ ตาย 

๒๐.๒ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหล้าออก 

๒๐.๓ สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญาตามขอ้ ๓๓  

๒๐.๔  ถูกคดัช่ือออกจากมหาวทิยาลยั 

การคดัช่ือออกจากมหาวทิยาลยั ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

๒๐.๔.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

๒๐.๔.๒ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ชําระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดโดยไม่มีหลกัฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริง  

เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากมหาวทิยาลยั 

๒๐.๔.๓  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๒ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

๒๐.๔.๔  ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เม่ือลงทะเบียนเรียน

และมีผลการเรียนแลว้ ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เม่ือ

ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนแลว้  ๔ ภาคการศึกษาปกตินบัแต่วนัเขา้เรียนและในทุก ๆ สอง

ภาคการศึกษาปกติถดัไป  สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษให้นบัการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา

รวมเขา้ดว้ย 

๒๐.๔.๕  เม่ือไดล้งทะเบียนเรียนครบกาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามขอ้ ๑๐ 

๒๐.๔.๖ นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
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ข้อ ๒๑  นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยไม่ไดก้ระทาํผิดทางวินยัหรือไม่ไดพ้น้

สภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ ๒๐.๔.๔  อาจขอคืนสภาพ

นกัศึกษาไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดบัคณะ 
                        

หมวด ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๒๒  การลงทะเบียนเรียน 

๒๒.๑  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน

ดาํเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาก็ได ้  

วธีิการลงทะเบียนเรียน วนั เวลา และสถานท่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ

กาํหนดนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนล่าชา้ตอ้งจ่ายค่าปรับตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด 

๒๒.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนกัศึกษาไดช้าํระเงินตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาพร้อมทั้ งยื่นหลักฐานการ

ลงทะเบียนต่อมหาวทิยาลยั 

๒๒.๓ ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียน

รายวชิาในภาคการศึกษานั้นเป็นจาํนวนตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

๒๒.๔  นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด

ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัประกาศกาํหนดจะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แต่จะไดรั้บ

การอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน ๓ 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

๒๒.๕ นกัศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน  ถา้รายวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเรียนมีขอ้กาํหนดวา่

ตอ้งเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน  นักศึกษาตอ้งเรียนและสอบได้รายวิชาท่ีกาํหนดนั้นก่อนจึงจะมีสิทธ์ิ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีประสงคน์ั้นได ้  เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

๒๒.๖  นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาค

การศึกษาละไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาค

การศึกษาภาคการศึกษาละไม่เกนิ ๑๒ หน่วยกติ  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น นักศึกษาอาจยื่นคาํร้องขออนุมติัต่อคณบดีเพื่อ

ลงทะเบียนเรียน  รายวิชาแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคก่อนได ้แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน

ภาคการศึกษาละ ๒๕ หน่วยกิตสําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  และไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๖ หน่วย

กิตสาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ 
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๒๒.๗ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นคณบดีอาจอนุมติัให้นักศึกษาภาคพิเศษ

ลงทะเบียนเรียน  บางรายวิชาท่ีจดัสําหรับนกัศึกษาภาคปกติหรือให้นกัศึกษาภาคปกติลงทะเบียน

บางรายวิชาท่ีจดัสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งน้ีนักศึกษาจะตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนเรียน

รายวชิานั้นเช่นเดียวกบันกัศึกษาภาคพิเศษ 

     ข้อ ๒๓  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

๒๓.๑ การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  หมายถึง การ

ลงทะเบียนเรียน  รายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเขา้กบัจาํนวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและ

จาํนวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร 

 ๒๓.๒ นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็

ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวิชานั้น แต่ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตราย

วชิาท่ีเรียนนั้นและนกัศึกษาตอ้งระบุในบตัรลงทะเบียนดว้ยวา่เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็น

พิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต 

 ๒๓.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบาง

รายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่ผูน้ั้ นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร  และจะต้องปฏิบัติตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกบันกัศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๔  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวชิาท่ีจะเรียน 

๒๔.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

คณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อนก่อน 

๒๔.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาท่ีจะเรียนตอ้งกระทาํภายใน  ๓  สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาํเป็นอาจขอถอนหรือ

ขอเพิ่มรายวิชาไดภ้ายใน  ๖  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามขอ้  ๒๒ .๕ 

และขอ้ ๒๒.๖ 

๒๔.๓ การขอยกเลกิรายวชิาใด ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจําภาค

การศึกษาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๕ การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีวา่ดว้ย

การรับและจ่ายเงินบาํรุงการศึกษา 

ข้อ ๒๖   การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษา 

๒๖.๑ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยวินัยนักศึกษา   จะต้องชาํระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี

มหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด  มิฉะนั้นจะพน้สภาพนกัศึกษา 
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๒๖.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษาให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  

๓  สัปดาห์แรก นบัจากวนัเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดการศึกษา

ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียค่าปรับตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ ๒๗ การลาพกัการเรียน 

๒๗.๑ นกัศึกษาอาจยืน่คาํขอลาพกัการเรียนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

๒๗.๑.๑ ถูกเกณฑห์รือถูกเรียกระดมพลเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

๒๗.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ี

มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

๒๗.๑.๓ เจ็บป่วยจนตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินกวา่ร้อยละ ๒๐ ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  โดยมีใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๒๗.๑.๔ เม่ือนกัศึกษามีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยื่นคาํร้องขอลาพกัการเรียน

ได ้ถา้ไดล้งทะเบียนเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษา 

๒๗.๒ นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นคําร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค

การศึกษาทีล่าพกัการเรียน 

การอนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการเรียนใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี  

นกัศึกษามีสิทธ์ิขอลาพกัการเรียนโดยขออนุมติัต่อคณบดีไดไ้ม่เกิน ๑  ภาคศึกษา ถา้

นกัศึกษามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งลาพกัการเรียนมากกวา่ ๑ ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบกาํหนดพกั

การเรียนแลว้ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพกัการเรียนต่อไปอีกใหย้ืน่คาํร้องขอลาพกัการเรียนใหม่และ

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

๒๗.๓ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการเรียนให้นบัระยะเวลาท่ีลาพกั

การเรียนรวมเขา้ในระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

๒๗.๔ นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียน  เม่ือจะกลบัเขา้เรียนจะตอ้งยื่นคาํ

ร้องขอกลบัเขา้เรียนก่อนวนัเปิดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณบดีแลว้จึงจะกลบัเขา้เรียนได ้

ข้อ ๒๘  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น

หนงัสือขอลาออก และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัก่อนการลาออกจะสมบูรณ์ 

 

หมวด ๕ 

การวดั และประเมินผลการศึกษา 
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ข้อ ๒๙  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวชิานั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบ  แต่ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ  ตั้งแต่

ร้อยละ  ๖๐ ข้ึนไป   แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเขา้สอบได้

ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรรมการระดบัคณะก่อน 

ข้อ ๓๐ ให้มีการวดัผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและมีการวดัผลเม่ือส้ินสุดภาค

การศึกษา 

ข้อ ๓๑ การประเมินผลการศึกษา  ให้ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินและโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการระดบัคณะ 

๓๑.๑ เกณฑก์ารประเมินผลการศึกษา  แบ่งเป็น ๘ ระดบั และมีค่าระดบั  ดงัน้ี 

    ระดบัขั้นผลการเรียน ความหมาย          ค่าระดบั 

   A  ดีเยีย่ม ( Excellent )    ๔.๐ 

   B+  ดีมาก ( Very Good )  ๓.๕ 

   B  ดี  ( Good )     ๓.๐ 

   C+  ดีพอใช ้ ( Fairly Good )  ๒.๕ 

   C  พอใช ้   (  Fair )   ๒.๐ 

   D+  อ่อน   (  Poor )    ๑.๕ 

   D  อ่อนมาก  ( Very Poor )         ๑.๐ 

   F  ตก ( Failed )    ๐.๐ 

 

 

  ๓๑.๒  ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน โดยใช้

สัญลกัษณ์  ดงัน้ี  

  สัญลกัษณ์   ความหมาย 

   P        ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์(Pass) 

   NP        ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์ (No Pass) 

   I        ผลการประเมินยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

   W        การยกเลิกการเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 

   Au        การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต 

(Audit) 

  ๓๑.๓  การให ้ F  กระทาํในกรณีต่อไปน้ี 

  ๓๑.๓.๑   นกัศึกษาสอบตก 
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๓๑.๓.๒   นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ระดับคณะ 

  ๓๑.๓.๓   นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ ๒๙ 

  ๓๑.๓.๔   นกัศึกษาทุจริตในการสอบ 

  ๓๑.๔ การให้   P  กระทาํไดใ้นการให้คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม่นบัหน่วยกิต

หรือในรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวแ้ละผลการเรียนใน

รายวชิานั้นผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  ๓๑.๕ การให ้  I  ในรายวชิาใดกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

   ๓๑.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๙ แต่ไม่ได้สอบ 

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวสิัยและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

   ๓๑.๕.๒ ผูส้อนและคณบดีเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เน่ืองจาก

นกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้นไม่สมบูรณ์ 

    นกัศึกษาท่ีได ้ I  จะตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปล่ียน  I ให้

เสร็จภายในภาคการศึกษาถดัไป  หากพน้กาํหนดดงักล่าวให้ผูส้อนประเมินผลจากคะแนนท่ีมีอยู่

และดาํเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นบัแต่ส้ินสุดภาคการศึกษานั้น  ในกรณีท่ีผูส้อน

ไม่ดาํเนินการภายในเวลาท่ีกาํหนดและเป็นเหตุอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของนักศึกษา  ให้

มหาวิทยาลยัเปล่ียน  I  เป็น   F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ในกรณีท่ีไม่ใช่ความ

บกพร่องของนกัศึกษาอธิการบดีอาจอนุมติัใหข้ยายเวลาต่อไปได ้

  ๓๑.๖ การให ้ W  ในรายวชิาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

   ๓๑.๖.๑   นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหย้กเลิกการเรียนวชิานั้น ตามขอ้ ๒๔.๓ 

   ๓๑.๖.๒   นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนตามขอ้ ๒๗ 

   ๓๑.๖.๓   นกัศึกษาถูกสั่งพกัการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

   ๓๑.๖.๔   นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน  I เพราะเหตุตามขอ้ ๓๑.๕.๑ 

และได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ทําการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบกําหนดเวลาท่ี

กาํหนดใหส้อบแลว้แต่เหตุตาม ขอ้ ๓๑.๕.๑ นั้น  ยงัไม่ส้ินสุด 

  ๓๑.๗ การให้  Au  ในรายวิชาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้

ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตตามขอ้ ๒๓   

  ๓๑.๘ ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ าเพื่อแกผ้ลการเรียนท่ีตกหรือเรียน

แทนเพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวชิาใด  ใหน้าํจาํนวนหน่วยกิตและค่าระดบัท่ีไดรั้บของทุกรายวิชาท่ี

มีระบบการใหค้ะแนนเป็นค่าระดบัมารวมคาํนวณหาค่าระดบัเฉล่ียดว้ย 
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  ๓๑.๙  การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาตามหลกัสูตรให้นบัเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวชิาท่ีสอบไดเ้ท่านั้น 

  ๓๑.๑๐  ค่าระดบัเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คาํนวณจากผลการเรียนของ

นกัศึกษาในภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัของแต่ละ

รายวิชาเป็นตวัตั้งและหารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น  การคาํนวณดงักล่าวให้

ตั้งหารถึงทศนิยม  ๓  ตาํแหน่งและใหปั้ดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่  ๕  ข้ึนไปเฉพาะตาํแหน่งท่ี  

๓  เพื่อใหเ้หลือทศนิยม  ๒  ตาํแหน่ง 

      ๓๑.๑๑  ค่าระดบัเฉล่ียสะสมให้คาํนวณจากผลการเรียนของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้

เรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัของแต่

ละรายวิชาท่ีเรียนทั้งหมดตามขอ้  ๓๑.๘  เป็นตวัตั้ง  หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การ

คาํนวณดงักล่าวใหต้ั้งหารถึงทศนิยม  ๓  ตาํแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ ๕ ข้ึน

ไปเฉพาะตาํแหน่งท่ี  ๓  เพื่อใหเ้หลือทศนิยม  ๒  ตาํแหน่ง   

  ๓๑.๑๒  ในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาได ้ I  ใหค้าํนวณค่าระดบัเฉล่ียรายภาค

การศึกษานั้นโดยนบัเฉพาะรายวชิาท่ีไม่ได ้ I  เท่านั้น 

ข้อ ๓๒  การเรียนซํ้ าหรือเรียนแทน 

 รายวชิาใดท่ีนกัศึกษาได ้ F หรือไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ถา้เป็นวชิาบงัคบั

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าหรือถา้เป็นวชิาเลือกนกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้ าหรือเลือก

เรียนรายวชิาอ่ืนในกลุ่มเดียวกนัแทนก็ได ้ 

  

หมวด ๖ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๓๓ นกัศึกษาท่ีถือวา่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

๓๓.๑ มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม 

๓๓.๒ สอบไดร้ายวชิาครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๓.๓ ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่  ๒.๐๐ 

๓๓.๔ มีเวลาเรียนเป็นไปตามขอ้ ๘ 

ข้อ ๓๔  กรณีนกัศึกษาเรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ และได้

ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ ข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมเพื่อทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึง ๒.๐๐ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ตามขอ้ ๑๐ 
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ข้อ ๓๕ นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัน้ี 

๓๕.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจาก

ระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่น้อย

กวา่ ๓.๖๐ และเรียนครบหลกัสูตรไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่

นอ้ยกว่า  ๓.๖๐  จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนั

เดิมและของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั

สอง 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี  สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐ จะ

ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐ 

จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๕ ปี สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  จะ

ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  และไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐  จะ

ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

 ๓๕.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ตํ่ากวา่ C  ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได ้ 

NP  ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 

 ๓๕.๓ มีระยะเวลาการศึกษาดงัน้ี 

๓๕.๓.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใช้

เวลาในการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาปกติ   และสาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใชเ้วลาในการศึกษา ๖ หรือ 

๗ ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๕.๓.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี   สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใช้

เวลาในการศึกษา  ๖  ถึง   ๘  ภาคการศึกษาปกติ และสาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใชเ้วลาในการศึกษา 

๑๑ หรือ ๑๒ ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๕.๓.๓   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   ๕  ปี  สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใช้

เวลาในการศึกษา ๙  หรือ  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ  และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาใน

การศึกษา ๑๔ หรือ ๑๕  ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ  ๓๖  นกัศึกษาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตและยกเวน้รายวชิาไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเกียรตินิยม 

            ข้อ ๓๗ ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคาํร้องขอรับ

อนุปริญญาหรือปริญญาต่อสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลยัจะพิจารณานกัศึกษาท่ียื่นความจาํนงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา

ต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๓๓ เพื่อเสนอช่ือขออนุมัติ

อนุปริญญาหรือปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั  
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