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ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551
-------------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accounting

ภาษาไทย
อักษรยอ
ภาษาอังกฤษ
อักษรยอ

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accounting
B.Acc.

2. ชื่อปริญญา
:
:
:
:

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูศึกษาทางดานบริหารธุรกิจ ไดแสวงหา
ความรู ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ รู จั กประมวลความคิ ด วิ เ คราะห เหตุ และผล ศึกษาการ
วางแผน การกําหนดยุทธศาสตรทางดานธุรกิจ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการจัดการ
องคการ การนําองคการ การควบคุม ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติสืบไป
5. หลักการและเหตุผล
ดวยตามภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการจัดการการเรียนการสอนที่
สามารถผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู ระดั บ สู ง และมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะพั ฒ นาประเทศ
รวมทั้ง มีสวนสําคัญตอการแขงขันกับนานาอารยประเทศได คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนมากวา 50 ป มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหลาย
ครั้ง โดยครั้งลาสุดไดปรับปรุงเมื่อปการศึ กษา 2547 แตดวยปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง นวัตกรรมตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอปร
กับกระแสโลกาภิวัตนที่มีสวนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาตางตองเรงปรับกลยุทธและกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงดังกลาว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จึงเห็นความจําเปนตอการปรับปรุงหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความ
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ตองการของผูเรียน ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ คานิยม วิสัยทัศน และพฤติกรรมที่ถูกตองในการ
บริหารและจัดการองคกรใหเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
6.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีโอกาสฝกปฏิบัติงาน เรียนรูคนควา
ดวยตนเองตามความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายของชีวิต
6.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นําสังคม เพื่อความ
ผาสุกอยางยั่งยืน
7. กําหนดการเปดสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2551
8. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและหลักเกณฑการคัดเลือก
8.1 คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
8.1.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
8.1.3 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8.1.4 ตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
8.2 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

9. ระบบการศึกษา
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มหาวิทยาลัยเกริก จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม ต่ํากวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอน
หนึ่งภาคเรียน มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะใชเวลาเรียนเปน
2 เทา ของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. การคิดคาหนวยกิต
การคิดคาหนวยกิตของรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา
15 ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
11. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ป
การศึกษา
12. การลงทะเบียนเรียน
12.1 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคตนและภาคปลาย)
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.2 ภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาค
การศึกษาจึงจะมีสิทธิเขาสอบไล
13.2 ระบบการใหคะแนน (Grading System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ
หรือโดยการสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ

14. การประเมินผลการศึกษา
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คณะฯ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใช
สัญลักษณ ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช (Fair)
D+
1.5
ออน (Poor)
D
1.0
ออนมาก (Very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณ
ตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่
นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
15. การสําเร็จการศึกษา
15.1 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ และสอบไลไดตามหลักสูตร
คือ 132 หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
15.2 อนุปริญญา
นักศึกษาสอบไลไดครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75

16. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
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16.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
16.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนของภาคฤดูรอนไป
คํานวณดวย
16.3 ไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 11 ของระเบียบนี้
16.4 มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพดวยสาเหตุการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
16.5 ศึกษาจนครบหลักสูตรตามที่กําหนดไว
16.6 นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตไดรับ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษ
16.7 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไมไดปฏิบัติตามระเบียบ
ของการลาพักการศึกษา
16.8 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
16.9 ลาออก
16.10 ถึงแกกรรม
17. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร
17.1 ใชอักษรยอ “บช.” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาการบัญชี
17.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “บช.” และใหความหมายดังนี้
17.2.1 เลขตัวแรก
หมายถึง
ชั้นปที่
17.2.2 เลขตัวที่สอง
หมายถึง
รหัสประจําสาขาวิชา
การบัญชี
17.2.3 เลขตัวที่สามและสี่
หมายถึง
ลําดับวิชาตอเนื่องกัน
18. อาจารยผูสอน
18.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
18.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก
ตารางหมายเลข 2)
18.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก
ตารางหมายเลข 3)
18.4 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)

19. จํานวนนักศึกษา
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จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี และในระดับที่จะรับเขาศึกษาและที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)
20. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6)
20.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
20.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 5 อาคาร 219 หอง
รวมพื้นที่ทั้งหมด 13,327 ตารางเมตร
20.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณ อุปกรณการเรียนการสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7)
21. หองสมุด
21.1 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุด (ภาคผนวกตาราง
หมายเลข 8)
21.2 จํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 9)
21.3 จํานวนหนังสือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและที่เกี่ยวของ
21.4 ในหองสมุดที่มีอยูเมื่อเริ่มเปดดําเนินการหลักสูตร (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 10)
21.5 จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ภาคผนวก ตารางหมายเลข 11)
22. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12)
23. หลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

โครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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------------------------------------------------------------จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน
3
1.

2.

3.

หมวดวิชาดังตอไปนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบดวย
2.1 วิชาแกนธุรกิจ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

12
6
6
6

132

หนวยกิต

30

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
96

42
39
15

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
6

หนวยกิต

หนวยกิต( บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

9

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1101 Thai Usage
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5) หนวยกิต
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5) หนวยกิต
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5) หนวยกิต
GE.2101 English 3
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวม
จํานวน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1203 Introduction to Statistics
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5) หนวยกิต
BA.1601 Introduction to Computer
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6) หนวยกิต
GE.1411 Thai Ideal Graduate
-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
GE.1401 Introduction to Information Science

3 (3-0-6) หนวยกิต

ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม

3 (3-0-6) หนวยกิต

10

GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากกรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมและเศรษฐกิจ
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1505 General Psychology
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6) หนวยกิต
GE.1506 Sufficiency Economy
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6) หนวยกิต
LW.1501 Introduction to General Principles of Law

2. หมวดวิชาเฉพาะ

96

หนวยกิต

11

ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกนธุรกิจ
42
หนวยกิต
บช.1101 หลักการบัญชี 1
3 (2-2-5) หนวยกิต
AC.1101 Principles of Accounting 1
บช.1102 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5) หนวยกิต
AC.1102 Principles of Accounting 2
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.2103 Organization and Human Resource Management
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.2604 Business Information System
บธ.3101 การภาษีอากร
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.3101 Taxation
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.3102 Operation Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.3201 Business Finance
บธ.3301 หลักการตลาด
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.3301 Principles of Marketing
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6) หนวยกิต
BA.4101 Strategic Management
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3 (3-0-6) หนวยกิต
LW.1503 Introduction to Business Law
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6) หนวยกิต
EC.1110 Principles of Economics
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6) หนวยกิต
EC.4407 Business Statistics
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4167 Business English
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6) หนวยกิต
AT.4168 Advanced Business English

2.2 วิชาเอกบังคับ
บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1

39

หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
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AC.2101
บช.2102
AC.2102
บช.2201
AC.2201
บช.3101
AC.3101
บช.3102
AC.3102
บช.3203
AC.3203
บช.3301
AC.3301
บช.3401
AC.3401
บช.3501
AC.3501
บช.3502
AC.3502
บช.4102
AC.4102
บช.4103
AC.4103
บช.4301
AC.4301

Intermediate Accounting 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
หลักการบัญชีตนทุน
Principles of Cost Accounting
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
การสอบบัญชี
Auditing
การบัญชีภาษีอากร
Income Tax Accounting
ระบบบัญชี
Accounting System
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
การรายงานทางการเงินและ –
การวิเคราะหงบการเงิน
Financial Analysis and Reporting
สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
การตรวจสอบภายใน
Internal Auditing

2.3 วิชาเอกเลือก
ใหเลือกศึกษาในรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 15 หนวยกิต
บช.3103 การบัญชีเฉพาะเรื่อง

3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต

3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต

15

หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
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AC.3103
บช.3202
AC.3202
บช.3302
AC.3302
บช.3503
AC.3503
บช.4101
AC.4101
บช.4302
AC.4302
บช.4402
AC.4402
บช.4501

Accounting for Specific Topic
การวางแผนกําไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
ปญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
Using Computer for Accounting
การบัญชีระหวางประเทศ
International Accounting
การฝกงานดานบัญชี
Accounting Internship
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การตรวจสอบและควบคุม ระบบสารสนเทศ
AC.4501 Information System Audit and Control

3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (0-9-0) หนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต

3 (3-0-6) หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนใน
มหาวิทยาลัยเกริก

วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)

14

นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโทตองสอบผานวิชา บธ.1400
หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต และใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้เปนวิชาโท จํานวน 15 หนวยกิต
บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (2-2-5) หนวยกิต
AC.2101 Intermediate Accounting 1
บช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (2-2-5) หนวยกิต
AC.2102 Intermediate Accounting 2
บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
3 (2-2-5) หนวยกิต
AC.2201 Principles of Cost Accounting
บช.3103 การบัญชีเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.3103 Accounting for Specific Topic
บช.3301 การสอบบัญชี
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.3301 Auditing
บช.3401 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.3401 Income Tax Accounting
บช.3501 ระบบบัญชี
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.3501 Accounting System
บช.3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.3502 Accounting Information System
บช.4301 การตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6) หนวยกิต
AC.4301 Internal Auditing

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

15

ปการศึกษา 2551
ปที่ 1

ภาคตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
บช.1101 หลักการบัญชี 1
3(2-2-5)
15
ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
ศท.1411
ศท.1105
ศฐ.1110
บธ.2103
บช.1102

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
บัณฑิตอุดมคติไทย
ภาษาอังกฤษ 2
หลักเศรษฐศาสตร
การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
หลักการบัญชี 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
ปที่ 2

ภาคตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1

ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
บธ.3301 หลักการตลาด

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15

รหัสวิชา
ศศ.4167
บธ.3101
บธ.3201
บช.2201
บช.2102

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ปที่ 3

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การภาษีอากร
การเงินธุรกิจ
หลักการบัญชีตนทุน
การบัญชีขั้นกลาง 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15

16
ภาคตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
บช.3101 การบัญชีขั้นสูง 1
บช.3202 การบัญชีบริหาร
บช.3301 การสอบบัญชี
บช.350

ระบบบัญชี

ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท.1101 การใชภาษาไทย
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
บช.3102
บช.3401
บช.3502
บช.4102

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นสูง 2
การบัญชีภาษีอากร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห

3(3-0-6)
15

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ปที่ 4
ภาคตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บช.4103 สัมมนาการบัญชี
บช.4301 การตรวจสอบภายใน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บธ.4401 การจัดการเชิงกลยุทธ
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

17

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

30

หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใช
ภาษาอังกฤษใหถูกตอง และเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น
โดยมุงเนนการใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน นําไปสู
การศึกษาภาษาอังกฤษเฉพาะดาน

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน
6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
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- กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต
ปริพันธและการประยุกต กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่ ง เหล า นี้
ในการใชแกปญหา
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณา ความหมายและขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม ทฤษฎี
การสุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
อยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร
และการคนควาความรูใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของ
มนุษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน

บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
BA.1601 Introduction to Computer

3(2-2-5)
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ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติ และ
วิวัฒนาการของของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร
พีเพิลแวร การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตน
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน
-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล
และการใชหองสมุดเพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะห นําเสนอ และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก
และอารยธรรมไทยในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
GE.1407 Logic
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความ
ถูกตองของการอางเหตุผล รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและ
วิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
GE.1410 Social Philosophy and Ethics

3 (3-0-6)
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ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของ
มนุษยในสังคมอยางสันติสุข
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การ
ปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกยุคโลกาภิวัตน
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3(3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง
สถาบันการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ธรรมาภิบาล
พัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองเพื่อ
สรางเสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ
หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ตามอัตภาพของตน

ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
GE.1506 Sufficiency Economy

3(3-0-6)
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ศึกษาความหมาย ปรัชญาองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการและการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศึกษาถึงที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุด
ชองวางแหงกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม
ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิก
สัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้ และละเมิด

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ

96

หนวยกิต

2.1 วิชาแกนธุรกิจ
42
หนวยกิต
บช.1101 หลักการบัญชี 1
3(2-2-5)
AC.1101 Principles of Accounting 1
ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
รูปแบบของธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคา
รายการปรับปรุง การปดบัญชี การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย การจัดทํางบการเงิน งบพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
บช.1102 หลักการบัญชี 2
3(2-2-5)
AC.1102 Principles of Accounting 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.1101 หลักการบัญชี 1
การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การใชระบบใบสําคัญ
การบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของ การจัดทํางบกระแสเงินสด และการจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการที่มีระบบบัญชีไมสมบูรณ
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
ศึกษาถึงลักษณะของการจัดองคการ ประเภทขององคการตาง ๆ
แนวความคิด
และทฤษฎีการจัดการ หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ ไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ตลอดจน
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป ศึกษาความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชี และ
การเงิน ระบบสารสนเทศทางการผลิต สินคาคงคลัง การตลาด และสนับสนุนทางดาน
บุคลากร ตลอดจนการใชงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนและผลกระทบของระบบ
สารสนเทศที่มีตอองคกรธุรกิจ
บธ.3101 การภาษีอากร
3(3-0-6)
BA.3101 Taxation
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หลักการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติทางภาษีตามประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่บังคับใชในปจจุบัน ซึ่ง
ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3(3-0-6)
BA.3102 Operation Management
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
หนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยศึกษาถึงระบบการผลิต กระบวนการผลิต ไดแก การพยากรณและวางแผนการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การสมดุล
สายงานผลิต การจัดการโครงการผลิต การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพและการ
บํารุงรักษา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.1102 หลักการบัญชี 2
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน
หลักเบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุน
บธ.3301 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญการตลาด
วิวัฒนาการการตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ทางการตลาด การแบงสวนการตลาด ตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
พฤติกรรมผูบริโภค ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด สวนประสมการตลาด

บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management

3(3-0-6)
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วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
ศึกษากระบวนการการบริ หารกลยุ ทธ การวิ เ คราะห ส ภาพแวดลอมทั้ ง ภายในและ
ภายนอก การจัดทํากลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่การนํากลยุทธไปใช
และควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวยการจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
LW.1503 Introduction to Business Law
ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจใน
รูปแบบหางหุนสวน บริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
EC.1110 Principles of Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรม
ผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐ ในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไป
ของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การ
ลงทุน การจางงาน ระดับราคา การเงินและการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ การคา
ตางประเทศ ดุลการคา ดุลการเงินและบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโตและ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
EC.4407 Business Statistics
การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา
การวิเคราะหสหสัมพันธ และสมการถดถอย การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล
และนํามาพิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ
วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
AT.4167 Business English

3(3-0-6)
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ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
AT.4168 Advanced Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ
รายงานการประชุม การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้งสามารถนําเสนอ
ขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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2.2 วิชาเอกบังคับ
39
หนวยกิต
บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
AC.2101 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บช.1102 หลักการบัญชี 2
โครงสรางแนวคิดทางการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยในเรื่องการ
จําแนกประเภท การกําหนดราคา การรับรูรายการรายจายที่เปนทุน รายจายประจํางวด การ
แสดงมูลคา และการเปดเผยขอมูลในงบดุล ไดแก เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ และตั๋วเงิน
รับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว และสินทรัพยไมหมุนเวียน
บช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
AC.2102 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.1102 หลักการบัญชี 2
หลักเกณฑและกระบวนการบันทึกบัญชีหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องการ
รับรูรายการ การวัดมูลคา การจําหนายจายโอน การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนของผูเปนเจาของตาง ๆ ไดแก สวนของเจาของคนเดียว สวน
ของผูเปนหุนสวน สวนของผูถือหุน การบัญชีสําหรับเลิกกิจการ คํานวณกําไรตอหุน และการ
จัดทํางบการเงินระหวางกาล
บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
3(2-2-5)
AC.2201 Principles of Cost Accounting
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชา บช.1102 หลักการบัญชี 2
บทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุนตาง ๆ ระบบบัญชีที่
ใชบันทึกตนทุนวิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบตนทุน
งานสั่งทํา ตนทุนชวง การผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตําหนิและเศษซากวัตถุดิบ
ตนทุนมาตรฐาน และการวิเคราะหผลตางจากมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได ระบบจัสทอินไทม ตนทุนดําเนินงาน ตนทุนผสม

บช.3101 การบัญชีขั้นสูง 1
AC.3101 Advanced Accounting 1

3(2-2-5)
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วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักและวิธีการบัญชีของสํานักงานใหญ และสาขา การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทรวม การบัญชีสําหรับเงินลงทุนบริษัทยอย การรวมกิจการ การจัดทํางบการเงินรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งงบกระแสเงินสด
และงบกระแสเงินสดรวม การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่
เปนเงินตราตางประเทศ
บช.3102 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
AC.3102 Advanced Accounting 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับธุรกิจตาง ๆ ดังนี้คือ ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน กองทุน กิจการที่ไมแสวงหากําไร และการบัญชี
สําหรับงานกอสรางตามสัญญา การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
และการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
บช.3203 การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
AC.3203 Management Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
การจัดการสารสนเทศตนทุน เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจของฝายบริหาร โดย
ศึกษาเนนหนักดานเทคนิคการวิเคราะห และการนําเสนอขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ใหตรงกับความตองการของฝายบริหาร การจําแนกประเภทตนทุน แนวความคิดวิธีตนทุนผันแปร
และวิธีตนทุนเต็ม การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-จํานวน-กําไร การวิเคราะหขอมูลตนทุน
เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจระยะสั้น และการตัดสินใจระยะยาวเกี่ยวกับรายจายลงทุน การ
กําหนดราคา การจัดทํางบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ วิธีการบัญชีตนทุนตามกิจกรรม

บช.3301 การสอบบัญชี
AC.3301 Auditing

3(3-0-6)
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วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 , บช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
และ บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
วิชาชีพสอบบัญชี ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ
ขอบังคับและจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของการบัญชี
วิวัฒนาการ
โครงสราง และการกํากับดูแลการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไทยและ
สากล กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี โครงการปฏิบัติงานสอบบัญชี การประเมิน
ความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวม และการวิเคราะหหลักฐาน การ
ปฏิบัติงานการสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบ
บช.3401 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
AC.3401 Income Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบธ.3101 การภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี การบัญชีเพื่อการภาษีอากร การคํานวณภาษี
เงินได ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจัดทํากระดาษทําการเพื่อ
คํานวณภาษี การจัดทํารายงานและการยื่นแบบแสดงรายการของภาษีประเภทตาง ๆ
บช.3501 ระบบบัญชี
3(3-0-6)
AC.3501 Accounting System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
องคประกอบของระบบบั ญ ชี
ลักษณะเฉพาะของระบบบั ญ ชีในธุ รกิจ ตาง ๆ
ความสัมพันธของการบริหารธุรกิจกับระบบบัญชี กระบวนการในการวางระบบบัญชี หลักการ
ควบคุมภายใน การออกแบบระบบบัญชี การนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบบัญชี และกระบวนการ
ตาง ๆ ที่สัมพันธกับระบบบัญชี

บช.3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC.3502 Accounting Information System

3(3-0-6)
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วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และบช.3501 ระบบบัญชี
ลักษณะสวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หลักการ
วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ระบบยอยและระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก วงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต
วงจรสินทรัพย วงจรหนี้สิน และรายงานทางการเงิน
บช.4102 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
AC.4102 Financial Analysis and Reporting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
แนวคิดการรายงานทางการเงิน การนําเสนองบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน โดย
ใชเทคนิคและเครื่องมือทางการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อบงบอกถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
กิจการที่ผานมา และการนําเอาผลการวิเคราะหมาใชในการวางแผนธุรกิจในอนาคต หรือใชในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของกิจการใหดีขึ้น การประเมินจุดออนของขอมูล ขอจํากัดของงบ
การเงิน
บช.4103 สัมมนาการบัญชี
3(3-0-6)
AC.4103 Seminar in Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบช.3101 การบัญชีขั้นสูง 1 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบดี
ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่ใชในปจจุบัน และที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในการนํามาตรฐาน และหลักการบัญชีมาใช

รวมถึง

บช.4301 การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
AC.4301 Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สอบไดวิชา บช.3301 การสอบบัญชี)
ศึกษาถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในตอการบริหาร
กิจการ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การประเมิน
ประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดระบบ การควบคุมภายใน และ
การกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการนําคอมพิวเตอรมาชวยในงานตรวจสอบภายใน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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2.3 วิชาเอกเลือก
15
ใหเลือกศึกษาในรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 15 หนวยกิต

หนวยกิต

บช.3103 การบัญชีเฉพาะเรื่อง
3(3-0-6)
AC.3103 Accounting for Specific Topic
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
วิ ธี การบั ญ ชี สํ าหรั บกิ จ การซึ่ ง มี ลั กษณะการดํ าเนิ นงานที่ แตกต างไปจากธุ รกิ จ ขาย
สินคา หรือบริการทั่ว ๆ ไป ตัวอยางเชน กิจการสถาบันการเงิน การโรงแรม สหกรณ สายการ
บิน การประกันภัย อยางใดอยางหนึ่ง
บช.3202 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
AC.3202 Profit Planning and Control
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม วัตถุประสงคและ
หลักการในการวางแผนกําไรและการควบคุม เทคนิคในการวางแผนกําไรและการควบคุม วิธีการ
จัดทํางบประมาณหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ผลิตกรรมการจัดทํางบประมาณตาม
กิจกรรม การกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน รายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร
บช.3302 ปญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
AC.3302 Problems in Auditing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.3301 การสอบบัญชี
หลักการและปญหาตาง ๆที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
อยางกวางขวาง วิธีการตรวจสอบที่จะนํามาปรับใช โดยใชกรณีศึกษาของกิจการประเภทตาง ๆ
บช.3503 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3(2-2-5)
AC.3503 Using Computer for Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี คุณสมบัติที่ดีและจําเปนสําหรับ
โปรแกรมสําเร็จรูป ความสัมพันธและการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละระบบงาน การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางดานบัญชี การจัดทํางบการเงินและรายงานตาง ๆ ปญหาที่
เกิดจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาเปน
กรณีตัวอยางสําหรับศึกษาและฝกปฏิบัติ
บช.4101 การบัญชีระหวางประเทศ
3(3-0-6)
AC.4101 International Accounting
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วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบช.3101 การบัญชีขั้นสูง 1
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชี
และวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา และ
ภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขาม
ชาติ การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ ราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ การวางแผนและการ
ควบคุมของบริษัทขามชาติ
บช.4302 การฝกงานดานบัญชี
3(0-9-0)
AC.4302 Accounting Internship
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบช.3301 การสอบบัญชี
ฝกทักษะในการทํางานดานวิชาชีพบัญชี หรือการสอบบัญชี ที่จะสนับสนุนตอการ
ประกอบวิชาชีพและเรียนรูแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การฝกงานจะอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลรวมกันระหวางอาจารยผูประสานงาน และสถานที่ฝกงาน จํานวนไมนอยกวา 160
ชั่วโมง ทั้งนี้ จะตองมีผลการฝกงานเปนที่พอใจทั้ง 2 ฝาย
บช.4402 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
AC.4402 Tax Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.3401 การบัญชีภาษีอากร
ศึกษาถึงลักษณะของภาษีอากรประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตในการวางแผนดานภาษีอากรที่จะกอประโยชนสูงสุดแกกิจการ ภายใตขอบเขต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว โดยเนนการศึกษาในรูปอภิปราย และ
กรณีศึกษาในประเด็นสําคัญในปจจุบัน
บช.4501 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
AC.4501 Information System Audit and Control
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.3301 การสอบบัญชี และบช.3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิ วเตอรมาใช ในการประมวลผลทางด านการ
บัญชี
การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอร และ
มาตรการปองกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
การประมวลผลขอมูล เทคนิค และแนวการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการสอบบัญชี
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนใน
มหาวิทยาลัยเกริก
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)
15
หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการบัญชีเปนวิชาโทตองสอบผานวิชา บธ.1400
หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต และใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้เปนวิชาโท จํานวน 15 หนวยกิต
บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
AC.2101 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
โครงสรางแนวคิดทางการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยในเรื่องการ
จําแนกประเภท การกําหนดราคา การรับรูรายการรายจายที่เปนทุน รายจายประจํางวด การ
แสดงมูลคา และการเปดเผยขอมูลในงบดุล ไดแก เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ และตั๋วเงิน
รับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว และสินทรัพยไมหมุนเวียน
บช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
AC.2102 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
หลักเกณฑและกระบวนการบันทึ กบัญชีหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องการ
รับรูรายการ การวัดมูลคา การจําหนายจายโอน การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนของผูเปนเจาของตาง ๆ ไดแก สวนของเจาของคนเดียว สวน
ของผูเปนหุนสวน สวนของผูถือหุน การบัญชีสําหรับเลิกกิจการ คํานวณกําไรตอหุน และการ
จัดทํางบการเงินระหวางกาล
บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
3(2-2-5)
AC.2201 Principles of Cost Accounting
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
บทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุนตาง ๆ ระบบบัญชีที่
ใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบตนทุน
งานสั่ง-ทํา ตนทุนชวง การผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตําหนิและเศษซากวัตถุดิบ
ตนทุนมาตรฐาน และการวิเคราะหผลตางจากมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได ระบบจัสทอินไทม ตนทุนดําเนินงาน ตนทุนผสม

บช.3103 การบัญชีเฉพาะเรื่อง

3(3-0-6)
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AC.3103 Accounting for Specific Topic
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
วิ ธี การบั ญ ชี สํ าหรั บกิ จ การซึ่ ง มี ลั กษณะการดํ าเนิ นงานที่ แตกต างไปจากธุ รกิ จ ขาย
สินคา หรือบริการทั่ว ๆ ไป ตัวอยางเชน กิจการสถาบันการเงิน การโรงแรม สหกรณ สายการ
บิน การประกันภัย อยางใดอยางหนึ่ง
บช.3301 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
AC.3301 Auditing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 , บช.2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
และ บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
วิชาชีพสอบบัญชี ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ
ขอบังคับและจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของการบัญชี
วิวัฒนาการ โครงสรางและการกํากับดูแลการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไทยและสากล
กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี โครงการปฏิบัติงานสอบบัญชี การประเมินความ
เสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวมและการวิเคราะหหลักฐาน การปฏิบัติงาน
การสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบ
บช.3401 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
AC.3401 Income Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และบธ.3101 การภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี การบัญชีเพื่อการภาษีอากร การคํานวณภาษี
เงิน-ได ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจัดทํากระดาษทําการเพื่อ
คํานวณภาษี การจัดทํารายงานและการยื่นแบบแสดงรายการของภาษีประเภทตาง ๆ
บช.3501 ระบบบัญชี
3(3-0-6)
AC.3501 Accounting System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน
องคประกอบของระบบบัญชี ลักษณะเฉพาะของระบบบัญชีในธุรกิจตาง ๆ
ความสัมพันธของการบริหารธุรกิจกับระบบบัญชี กระบวนการในการวางระบบบัญชี หลักการ
ควบคุมภายใน การออกแบบระบบบัญชี การนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบบัญชีและกระบวนการ
ตาง ๆ ที่สัมพันธกับระบบบัญชี
บช.3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-0-6)
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AC.3502 Accounting Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และบช.3501 ระบบบัญชี
ลักษณะสวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการ
วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ระบบยอย และระบบสารสนเทศทางการบัญชีไดแก วงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต
วงจรสินทรัพย วงจรหนี้สิน และรายงานทางการเงิน
บช.4301 การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
AC.4301 Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สอบไดวิชา บช.3301 การสอบบัญชี)
ศึกษาถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในตอการบริหาร
กิจการ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การประเมิน
ประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดระบบ การควบคุมภายใน และ
การกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการนําคอมพิวเตอรมาชวยในงานตรวจสอบภายใน
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24. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
24.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ทําหนาที่กํากับดูแล
มาตรฐานทางวิชาการ
ภายใตระเบียบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
รวมทั้งมีการ
ควบคุมการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ของแตละสาขาวิชา ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดูแลมาตรฐานตาง ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้งจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนา
ใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
24.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer
มีสํานักหอสมุดที่มีเจาหนาที่คอยใหบริการ
ยืม-คืน หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ มีหองวารสารแยกเปนสัดสวน ซึ่งมีวารสารที่เปนสาระตาง ๆ ที่หลากหลาย
รวมทั้งมีวารสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ทันสมัย
บริการ
โสตทัศนูปกรณซึ่งจัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง มีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศเย็นสบาย
24.3 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย ซึ่งในคูมือ
ระบุใหอาจารยปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขา
พบ ดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความรักและความอบอุน ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาใน
การเรงรัดติดตามคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาใหบรรลุผลอยางรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่งตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตาง ๆ จัดทํา
แฟมประวัตินักศึกษา ขอมูลการศึกษา และศึกษาขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อติดตาม
สถานภาพทางการศึกษาอยางใกลชิด นอกจากนั้น ยังจัดใหมีการใหคําแนะนํานักศึกษาดานการ
ฝกงาน เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักศึกษาตอไป
24.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
ปจจุบันโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปดเสรีทางการคา พรมแดน
ทางการคาของประเทศตาง ๆ ที่เคยกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ หรืออัตราภาษีตาง ๆ ใดถูกยกเลิก
หรือผอนปรนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริหารเปนทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญตอการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือเผชิญกับการแขงขันไดดวยดี ดังนั้น การผลิตนักบริหารจึงเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และสังคมในยุคปจจุบันเปนอยางมาก อนึ่ง ในทุก ๆ สิ้นปการศึกษา คณะฯ จะติดตามความพึง
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พอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อทราบถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการบริ หาร
หลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ใหทันสมัย และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
ไดอยางแทจริงตอไป
25. การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ อยางนอย
ทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป

----------------------------------------------------

ตารางหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-ชื่อสกุล
ผศ.บุญยัง สหเทวสุคนธ

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

บธ.บ. การบัญชี
วิทยาลัยเกริก
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)
บช.ม. การบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ตําราวิชาการบัญชีตนทุน2
- บทความเรื่อง “วิธีตนทุน
กิจกรรม)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บธ.2404 การ บัญชีเพื่อการ
จัดการ
- วิจัย เรื่อง การยืนหยัด
ตานทานกระแสโลกาภิวัตน
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนา กรณีศึกษา :
จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
7
10
12
7
10
12

ตารางหมายเลข 2
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํา
วุฒิทุก
ระดับ

คุณวุฒิ

สาขา
วิชาเอก

สถานที่สําเร็จ
การศึกษา

ลําดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

1

ผศ.บุญยัง สหเทวสุคนธ

บธ.บ. การบัญชี
วิทยาลัยเกริก
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)
บช.ม. การบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2

น.ส.เจริญ สุธรรมชัย

บธ.บ. การบัญชี
บธ.ม. การเงิน
ศม.

เศรษฐศาสตร

วิทยาลัยเกริก
สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ตําราวิชาการบัญชีตนทุน2
- บทความเรื่อง “วิธีตนทุน
กิจกรรม)
- เอกสารประกอบการสอน
วิชา บธ.2404 การ บัญชี
เพื่อการจัดการ
- วิจัย เรื่อง การยืนหยัด
ตานทานกระแสโลกาภิวัตน
โดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนา
กรณีศึกษา : จังหวัด
สมุทรสงคราม
- ตําราการบัญชีขั้นกลาง 1
- วิจัย 2 เรื่อง
1. กลยุทธการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริก
2. การยืนหยัดตานทาน
กระแสโลกาภิวัตนโดยใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนา กรณีศึกษา :
จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
7
10
12
7
10
12

8

8

8

8

8

8

ตารางหมายเลข 2
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

3

นางจินดา จอกแกว

บธ.บ. การบัญชี
บธ.ม. การบัญชี

วิทยาลัยศรีโสภณ
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

4

น.ส.ณัฐถะปราน
คลายประสิทธิ์

บช.บ. การบัญชี

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกริก

บธ.ม. การเงิน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ตําราหลักการบัญชี
ขั้นกลาง 2
- วิจัย เรื่อง การยืนหยัด
ตานทานกระแสโลกาภิวัตน
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนา กรณีศึกษา :
จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิจัย เรื่อง การยืนหยัด
ตานทานกระแสโลกาภิวัตน
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนา กรณีศึกษา :
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ผูสอบบัญชีภาษีอากร

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
4
8
7
8
-

8

8

8

8

8

8

ตารางหมายเลข 2
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาวพรเพชร ปทมฤดี

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี

6

นายวิชิต เจริญศักดิ์ขจร

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
6
6
6
6
-

6

6

-

6

6

-

ตารางหมายเลข 2
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
10

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางกิตติมา ฉ่ําเฉลิม

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี

11

นางพัชรี พาหิระ

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี
MSBA Accounting

8

น.ส.สมนัฎฐา ภาควิหก

บธ.บ. การบัญชี
บธ.ม. การเงิน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Far Eastern
University
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
6
6
6
6
-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-ชื่อสกุล
ศาสตราจารยประพันธ
ศิริรัตนธํารง

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

ป.ตรี บัญชี
ป.ตรี พาณิชยศาสตร
ป.โท M.B.A

2

รองศาสตราจารยวีรวรรณ
พูลพิพัฒน

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี

ตําแหนงทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Syracuse
University

ศาสตราจารย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ตําราหลักการบัญชี 1
- ตําราหลักการบัญชี 2
- ตําราการบัญชีตนทุน
- ตําราการบัญชีรัฐบาล
- ตําราการวางระบบบัญชี
- ตําราสถิติธุรกิจ
- ตําราการพยากรณธุรกิจ
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
วิจัย
- ความรวมมือกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ
ตํารา
- การบัญชีตนทุนฯ
- การบัญชีบริหาร (แปล)

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
-

3

3

-

3

3

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

3

น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎสกุล

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี

4

นายอภิรักษ พุมกลิ่น

MBA. General
Management
บช.บ. การบัญชี
บช.ม. การบัญชี
Ph.D. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of
South Alabama
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(กําลังศึกษา)

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

- การวางระบบบัญชี
(ผูแตงรวม)
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
-

3

3

-

3

3

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
5

6

ชื่อ-ชื่อสกุล
นายกนกศักดิ์
สุขวัฒนาสินิทธิ์

น.ส.ผองพรรณ
เจียรวิริยะพันธ

วุฒิ
ทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
สถานที่สําเร็จ
วิชาเอก
การศึกษา

ป.ตรี

บัญชี

ป.โท

MBA.

กําลังศึกษาตอ
ระดับปริญญา
เอก
บช.บ. บัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยชั้นสูงทางการ ธรรมศาสตร
สอบบัญชี
นบ. นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
MBA. บริหารธุรกิจ
Ball State
University

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
-

3

3

-

3

3

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
7

8

ชื่อ-ชื่อสกุล

วุฒิทุก
ระดับ

นายธีรพจน อักษรศาสตร บช.บ.

นายสิทธิศักดิ์ เทียนทอง

คุณวุฒิ
สาขา
วิชาเอก
บัญชี

บธ.ม.
บธ.ม.

การเงิน
การตลาด

บช.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

บัญชีการเงิน

ป.บัณฑิต

การสอบบัญชี

สถานที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีสหกรณ
ประกาศนียบัตรทางการตรวจ
สอบภายใน

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
3
3

3

3

-

3

3

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
9

10

ชื่อ-ชื่อสกุล
น.ส.สัจจาภรณ
ขนิษฐบุตร

น.ส.กุลกริยา
เปลี่ยนสกุลวงศ

วุฒิทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
วิชาเอก

บช.บ.

บัญชี

นบ.

กฎหมาย

รปม.

บริหารการจัดการ

บช.บ.

การบัญชี

สถานที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตําแหนงทาง
วิชาการ
นักวิชาการภาษี
8ว. (ผูอํานวยการ
สวนกฎหมาย)

- อนุกรรมการ
คณะสอบสวนทาง
จรรยาบรรณ
คณะกรรมการ
จรรยาบรรณสภา
วิชาชีพบัญชี
- ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
-

-

3

-

-

3

-

ตารางหมายเลข 4
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
11

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางรัตนา เพ็ชรวิจิตร

วุฒิทุก
ระดับ

คุณวุฒิ
สาขา
วิชาเอก

บช.บ.

การบัญชี

นบ.

นิติศาสตร

MBA.

บริหารธุรกิจ

สถานที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยดีทรอยส USA.

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานการ
กํากับและ
ตรวจสอบบัญชี

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัย
การแตงตํารา

ภาระการสอน (คาบ/สัปดาห)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนในหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน
3
3
3
3
-

