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ชือ่สถาบ นอัุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภิัฏสวนสิ นันทา 
คณะ/วัิทยาเขต/ภาควัิชา คณะวิ ทยาการจัดการ 

 
 

หมวดทัี่ 1 ข้อม ลทั ่วไป 
 

 

รห สและชืั อหล กส ตร 
ภาษาไทย : หลิักสูตรบัญชิ บัณฑิ ต 
ภาษาอิังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program 

 

 

ชือ่ปริญญาและสาขาวัิชา 
ชิ ่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชิ บัณฑิ ติ
ชิ ่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. 
ชิ ่อเต็ม (ภาษาอิังกฤษ) : Bachelor of Accountancy 
ชิ ่อย่อ (ภาษาอิังกฤษ) : B.Acc. 

 

 

จานวนหน วยกิตที่เรียนตลอดหล กส ตร 
ไม่นอ้ยกว่า 129 หนว่ยก ต 

 

 

ร ปแบบของหลั กส ตร 
1. ร ปแบบ 

หลิักสูตรระดับปร ญญาตร  4 ปี 
2. ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
3. การร บเข้าศัึกษา 

ให้เปน็ไปตามขอ้บงัคับมหาวิ ทยาลัยราชภิัฏสวนส นิันทา วิ่าด้วยการศึกษาระดับปร ญญาตร  
พ.ศ. 2551 

4. ความรั วมมัือกั บสถาบ นอัืั น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบิันท ่จัดการเร ยนการสอนโดยตรง 

5. การให้ปริญญาแก ผ ส้าเรจ็การศัึกษา 
ให้ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 



 

 

 

 
 

หล กส ตรและอาจารย์ผั ้สอน 
1) หล กส ตร 

1.1 จานวนหน วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 129 หนว่ยก ต 
1.2 โครงสร้างหล กส ตร 

โครงสริ้างหลิักสิูตร แบิ่งเปิ็นหมวดวิ ชาท ิ่สอดคลิ้องกิับท ิ่กาหนดไวิ้ในเกณฑ์ิ
มาตรฐานหลิักสูตรของกระทรวงศกึษาธ การ ดังน ้ 
ก. หมวดวัิชาการศัึกษาท ว่ไป เรัียนไมั นั้อยกวั า 30 หน วยกิต 

1) กล ่มว ชาทางภาษา เร ยนไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยก ต 
2) กล ่มมนิ ษยศาสตริ์และสังคมศาสตริ์ เร ยนไม่นอ้ยกว่า 9 หนว่ยก ต 
3) กล ่มว ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เร ยนไม่นอ้ยกว่า 9 หนว่ยก ต 

ข. หมวดวัิชาเฉพาะ เรัียนไมั นั้อยกวั า 93 หน วยกิต 
1) วิ ชาพิ ้นฐานวิ ชาชิ พ 39 หนว่ยก ต 
2) วิ ชาชิ พ เร ยนไม่นอ้ยกว่า 48 หนว่ยก ต 

2.1) วิ ชาชิ พบังคับ 33 หน่วยก ต 
2.2) วิ ชาชิ พเล อก เร ยนไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยก ต 

3) วิ ชาการฝึกประสบการณิ์วิ ชาชิ พหร อสหก จศึกษา 6 หนว่ยก ติ
ม การอบรมกิ่อนออกฝิึกประสบการณ์ว ชาชิ พหร อสหก จศิึกษา ดังน ้ 
- การอบรมภาษาอิังกฤษเพิ ิ่อการสนทนาทางธ รก จ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมการใช้งานคอมพิ วเตอรเ์พิ ่องานธิ รก จ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมบ คล กภาพ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 

ค. หมวดวัิชาเลัือกเสรัี เรัียนไมั นั้อยกวั า 6 หน วยกิต 



 

 

2) รายวัิชาตามโครงสร้างในหล กส ตร 
ก. หมวดวัิชาการศัึกษาท ่วไป เรัียนไมั นั้อยกวั า  30 หน วยกิตั

(1) กลุั มวิชาทางภาษา เรัียนไมั นั้อยกวั า   12 หน วยกิตั
(1.1) บังคับเร ยน 3 รายวิ ชา 9 หน่วยก ต 

รห สวัิชา ชือ่วัิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Usage 
GEL1102 ภาษาอิังกฤษเพิ ิ่อการส ิ่อสารและการสิ บค้น 3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval 
GEL1103 ภาษาอิังกฤษเพิ ิ่อการส ิ่อสารและทักษะการเร ยน 3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
(1.2) เลิ อกเร ยน 1 รายวิ ชา 3 หน่วยก ต 

GEL2201 ภาษาไทยเช งวิ ชาการ 3(3-0-6) 
Thai for Academic Purpose 

GEL2202 ภาษาอิังกฤษเช งวิ ชาการ 3(3-0-6) 
English for Academic Purpose 

GEL2203 ภาษากล ่มประชาคมอาเซ ยน 3(3-0-6) 
ASEAN Languages 

GEL2204 ภาษาไทยเพิ ่อการประกอบวิ ชาชิ พ 3(3-0-6) 
Thai for Careers 

(2) กลุั มวิชามนัุษยศาสตรแ์ละส งคมศาสตรั์ เรัียนไม นั้อยกวั า 9 หนั วยกิต 
(2.1) บังคับเร ยน 2 รายวิ ชา 6 หนิ่วยก ต 

GEH1101 ส นทร ยภาพกับช วิ ต 3(3-0-6) 
Aesthetic Appreciation 

GEH1102 สังคมไทยในบริ บทโลก 3(3-0-6) 
Thai Society in Global Context 

(2.2) เล อกเร ยน 1 รายวิ ชา 3 หน่วยก ต 
GEH2201 การพิัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  

GEH2202 ความจร งของช วิ ต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

GEH2203 ชิ วิ ตในสังคมพห วิัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

GEH2204 ความเป็นพลเมิ อง 3(3-0-6) 
 Civil Education  

GEH2205 ทักษะชิ วิ ตเพิ ิ่อความเป็นมน ษย์ท ่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
 Life Skills for the Absolute Human  



 

 

(3) กลุั มวิชาวัิทยาศาสตรั์และคณัิตศาสตรั์ เรัียนไมั นอ้ั ยกวั า 9 หนั วยกิต 
(3.1) บังคบัเร ยน 2 รายวิ ชา 6 หนิ่วยก ต 

GES1101 เทคโนโลยิ สารสนเทศเพิ ิ่อการส ่อสารและการเร ยนรู้ 3(3-0-6) 
Information Technology for Communication and Learning 

GES1102 วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยิ กิับค ณภาพชิ วิ ต 3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 

(3.2) เลิ อกเร ยน 1 รายวิ ชา 3 หนว่ยก ต 
GES2201 วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยิ กิับสิ ่งแวดลิ้อม 3(3-0-6) 

Science and Technology for Environment 
GES2202 การคิ ดและการติัดสิ นใจ 3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making 
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 

Information Literacy 
GES2204 คณิ ตศาสตร์เพิ ิ่อชิ วิ ต 3(3-0-6) 

Mathematics for Life 
GES2205 นันทนาการเพิ ่อค ณภาพชิ วิ ต 3(3-0-6) 

Recreation for Quality of Life 
GES2206 ชิ วิ ตและส ขภาพ 3(3-0-6) 

Life and Health 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรัียนไมั นั้อยกวั า 93 หน วยกิต 

(1) วัิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน วยกิต 
ACC1106 การบัญช ขั้นต้น 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  

ACC2108 การภาษ อากร 3(3-0-6) 
 Taxation  

BCM1104 การประย กต์สารสนเทศทางธ รก จ 3(2-2-5) 
 Information Application in Business  

BEC1115 หลิักเศรษฐศาสตริ์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  

BUA2102 กฎหมายธิ รก จ 3(3-0-6) 
 Business Law  

BUA2142 ภาษาอิังกฤษธ รก จ 3(3-0-6) 
 Business English  



รห สวัิชา ชือ่วัิชา น(บ-ป-อ)  

 

BUA3126 สถ ต ธิ รก จ 3(3-0-6) 
Business Statistics 

BUA3304 การว เคราะห์เช งปริ มาณ 3(3-0-6) 
Quantitative Analysis 

FIN1104 การเง นธ รก จ 3(3-0-6) 
Business Finance 

HRM1102 การจัดการองคก์าร 3(3-0-6) 
Organization Management 

HRM4102 การจัดการเช งกลย ทธิ์ 3(3-0-6) 
Strategic Management 

INB2202 การจัดการธ รก จระหวิ่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Business Management 

MKT1104 หลิักการตลาด 3(3-0-6) 
Principles of Marketing 

(2) วัิชาชีพ เรัียนไมั นั้อยกวั า 48 หนั วยกิต 
(2.1) วิ ชาชิ พบังคับ 33 หนว่ยก ต 

ACC2208 การบัญช ต้นท น 3(3-0-6) 
 Cost Accounting  

ACC2209 การบร หารต้นท น 3(3-0-6) 
 Cost Management  

ACC2210 การบัญช ขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1  

ACC2211 การบัญช ขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2  

ACC3211 รายงานทางการเง นและการวิ เคราะห์ 3(3-0-6) 
 Financial Reporting and Analysis  

ACC3212 การบัญช ขั้นสิูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1  

ACC3213 การบัญช ขั้นสิูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 2  

ACC3214 การสอบบัญช  3(3-0-6) 
 Auditing  

ACC4207 การควบค มและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Control and Internal Audit  



รห สวัิชา ชือ่วัิชา น(บ-ป-อ)  

 

ACC4208 การบัญช ภาษ อากร 3(3-0-6) 
 Tax Accounting  

ACC4209 ระบบสารสนเทศทางการบิัญชิ  3(2-2-5) 
 Accounting Information Systems  

(2.2) วิ ชาชิ พเล อก 15 หนว่ยก ต 
(2.2.1) เลิ อกเร ยน 4 รายวิ ชา 12 หนว่ยก ต 

ACC2305 การจัดการฐานขิ้อมูลทางการบัญชิ  3(2-2-5) 
 Accounting Database Management  

ACC3310 จรรยาบรรณสาหริับผิู้ประกอบวิ ชาชิ พบัญชิ  3(3-0-6) 
 Ethics for Professional Accountants  

ACC3311 ภาษาอิังกฤษสาหริับการบัญช  3(3-0-6) 
 English for Accounting  

ACC3312 ทฤษฎ บัญชิ  3(3-0-6) 
 Accounting Theory  

ACC3313 วิ จัยทางการบัญช  3(2-2-5) 
 Accounting Research  

ACC3314 การวางแผนกาไรและการควบค ม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control  

ACC3315 การวางระบบบิัญชิ  3(3-0-6) 
 Accounting System Design  

ACC4315 การตรวจสอบและควบค มระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information System Audit and Control  

ACC4316 การบัญช นิ ต เวช 3(3-0-6) 
 Forensic Accounting  

ACC4317 การว เคราะหิ์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบิัญชิ  3(2-2-5) 
 Accounting Information System Analysis and Design  

ACC4318 โปรแกรมสาเรจ็ริูปทางการบิัญชิ  3(2-2-5) 
 Accounting Application Software  

BUA1305 ภาษาอิังกฤษสาหริับการส ่อสารทางธ รก จระดับพิ ้นฐาน 3(3-0-6) 
 English for Basic Business Communication  

BUA4318 ภาษาอิังกฤษสาหริับการส ่อสารทางธ รก จระดับสิูง 3(3-0-6) 
 English for Advanced Business Communication  



 

 

(2.2.2) เลิ อกเร ยน 1 รายวิ ชาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 3 หนว่ยก ติ
รห สวัิชาัััััััั ชือ่วิชาัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั  น(บ-ป-อ) 
ACC4707        สัมมนาการบัญชิ การเง น                                                      3(2-2-5) 

Seminar in Financial Accounting 
ACC4708 สัมมนาการบัญช บร หาร 3(2-2-5) 

Seminar in Managerial Accounting 
ACC4709 สัมมนาการสอบบัญชิ  3(2-2-5) 

Seminar in Auditing 
ACC4710 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 

Seminar in Internal Audit 
ACC4711 สัมมนาเทคโนโลยิ และระบบสารสนเทศทางการบัญช  3(2-2-5) 

Seminar in Accounting Information Systems and Technology 
ACC4712 สัมมนาการภาษิ อากร 3(2-2-5) 

Seminar in Taxation 
 
 

(3) วัิชาการฝึกประสบการณั์วัิชาชีพหรัือสหกิจศัึกษา 6 หน วยกิต 
(3.1) เลิ อกเร ยน 1 รายวิ ชา 6 หนว่ยก ต 

ACC4912 การฝึกประสบการณิ์วิ ชาชิ พการบัญชิ  6(0-500-0) 
 Field Experience in Accounting  

BUA4923 สหก จศิึกษา 6(0-500-0) 
 Cooperative Education 

ม การอบรมกิ่อนออกฝิึกประสบการณิ์วิ ชาชิ พหร อสหก จศึกษา ดังน ้ 

 

- การอบรมภาษาอิังกฤษเพิ ิ่อการสนทนาทางธ รก จ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมการใช้งานคอมพิ วเตอรเ์พิ ่องานธิ รก จ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมบ คล กภาพ ไม่นอ้ยกว่า 9 ชิั่วโมง 

 

ค. หมวดวัิชาเลัือกเสรัี เรัียนไมั นั้อยกวั า 6 หน วยกิต 
เลิ อกเริ ยนรายวิ ชาใด ๆิ  ในหลิักสิูตรของมหาวิ ทยาลิัยราชภิัฏสวนสิ นิันทาโดยไมิ่ซิ้ากิับรายวิ ชาท ่ิ

เคยเริ ยนมาแล้ว และต้องไมิ่เป็นรายวิ ชาท ่กาหนดใหิ้เริ ยนโดยไม่นิับหนิ่วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสาเรจ็การศึกษาิ
ในหลิักสูตรต่าง ๆ ตามเกณฑิ์ของมหาว ทยาลิัยราชภิัฏสวนสิ นันทา 


