
 

 

หลกัสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี 
 

สมชาย   เลิศภิรมยสุข 
คณบดี คณะบัญชี   มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

 

1.  บทนํา 

 สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศสภาวิชาชีพ

บัญชี ฉบับที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่อง 

หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี  เ พ่ือเปน

แนวทางในการกําหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนใหกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เปดดําเนินการสอน

สาขาวิชาการบัญชี ในระดับปริญญาตรี 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชี มีหนาที่พิจารณาใหการรับรอง

วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

การบัญชีที่มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญกับ

สภาฯ  จึงมีความจําเปนตองวางแนวทางการพิจารณา

รับรอง วุ ฒิการศึ กษาให กับ ผู สํ า เ ร็ จการศึ กษาจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ ที่เปดดําเนินการสอนสาขาวิชาการ

บัญชีในระดับปริญญาตรีและสามารถปฏิบัติกับทุกสถาบัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเสมอภาค  แนวทางดังกลาว

เก่ียวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สภา

วิชา ชีพบัญชี  โดยคณะกรรมการ วิชา ชีพบัญชีด าน

การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงไดพัฒนาหลักสูตร

ตัวอยางที่มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวาง

ประเทศสําหรับผูประกอบการวิชาชีพบัญชีขึ้น เพ่ือใช 

 

ประกอบการพิจารณารับรองวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี 

โดยการรับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีใหกับ

สถาบันตางๆ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคาไดปฏิบัติมากอนที่จะมี พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 
 

3. วัตถุประสงค 

     1.  เพ่ือใหหลักสูตรตัวอยาง มีโครงสรางหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    2.  เพ่ือใหหลักสูตรตัวอยาง มีโครงสรางหลักสูตร

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

     3. เพ่ือใหสถาบันการศึกษาตางๆ ใชแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

     4.  เ พ่ือใช เปนแนวทางในการพิจารณารับรองวุฒิ

ปริญญาตรีทางการบัญชี 

 

4.  หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีระบบทวิภาค

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  126   หนวยกิต 

ประกอบดวย 



 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90   หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หนวยกิต 

รวม               126   หนวยกิต 

 

5.   โครงสรางหลักสูตร 

      ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวน

หนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30   หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                  90   หนวยกิต 

     2.1  วิชาแกน    42   หนวยกิต 

     (ก)  ประกอบดวย 4 รายวิชา  12 หนวยกิต ดังน้ี 

      (1)  การภาษีอากร 1        3  หนวยกิต 

       (2)  การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน        3  หนวยกิต 

      (3)  หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ

              3  หนวยกิต 

      (4)  การจัดการเชิงกลยุทธ       3  หนวยกิต 

     (ข)  กลุมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ  6  หนวยกิต    

     (ค)  รายวิชาที่เปนความรูดานองคกรและธุรกิจโดย

เน้ือหาตองครอบคลุมทุกหัวขอการเรียนรวมอยางนอย    

24  หนวยกิต ดังน้ี 

 ค ว า ม รู ด า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  ค ว า ม รู ด า น

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ความรูดานบรรษัทภิบาล ความรู

ดานจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความรูเก่ียวกับธุรกิจ

และกฎหมายพาณิชย ความรูดานตลาดการเงินและตลาด

ทุน ความรูดานวิธีการเชิงปริมาณ ความรูดานพฤติกรรม

องคกร ความรูดานการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

ความรูดานการตลาด  และ  ความรูดานธุรกิจระหวาง

ประเทศและโลกาภิวัฒน  

2.2  วิชาเอก ประกอบดวย  11  รายวิชา        33  หนวยกิต       

     2.2.1   การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1     3  หนวยกิต 

     2.2.2   การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2     3  หนวยกิต 

     2.2.3   การบัญชีช้ันสูง 1/ขั้นสูง 1          3  หนวยกิต 

     2.2.4   การบัญชีช้ันสูง 2/ขั้นสูง 2          3  หนวยกิต 

     2.2.5   การบัญชีตนทุน 1                3  หนวยกิต 

     2.2.6   การบัญชีตนทุน 2                3  หนวยกิต 

     2.2.7   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    

                                                3  หนวยกิต 

     2.2.8   การสอบบัญชี                 3  หนวยกิต 

     2.2.9   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3  หนวยกิต 

     2.2.10 รายงานการเงินและการวิเคราะห งบการเงิน 

                                           3  หนวยกิต 

     2.2.11 การภาษีอากร 2                 3  หนวยกิต 

2.3  วิชาเลือกเฉพาะ    15  หนวยกิต 

 ประกอบดวยวิชาสัมมนาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และรายวิชาในกลุมตางๆ ตอไปน้ี 

     2.3.1  กลุมวิชาการบัญชีการเงิน เชน 

 (1)  สัมมนาบัญชีการเงิน 

 (2)  การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 

(3)  การบัญชีเฉพาะกิจการ เชน 

-  ธนาคาร      -  สหกรณ 

 -  โรงพยาบาล      -  ประกันภัย 

                -  มรดกและทรัสตี      -  โรงแรม  

                -  สถาบันการเงิน       -  การเกษตรกรรม      

               -  ธุรกิจการทองเที่ยว              -  ธุรกิจขนาดยอม 

                           ฯลฯ   



 

 

 หมายเหตุ  ไมวาจะเลือกสอนจํานวน 1 ประเภท

ธุรกิจหรือมากกวา   จะนับไดตามความเปนจริงแตไมเกิน 

3 หนวยกิต 

  2.3.2  กลุมวิชาการบัญชีบริหาร เชน 

          (1)  สัมมนาบัญชีบริหาร 

          (2)  การวางแผนกําไรและการควบคุม 

          (3)  การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

 2.3.3  กลุมวิชาการตรวจสอบ เชน 

          (1)  สัมมนาการสอบบัญชี 

          (2)  สัมมนาการตรวจสอบภายใน 

          (3)  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

          (4)  การบัญชีนิติเวช  (Forensic Accounting) 

     2.3.4  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เชน 

              (1)  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ  

                     สารสนเทศทางการบัญชี 

               (2)  การจัดการฐานขอมูล 

               (3)  การวิเคราะหและออกแบบ 

                     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

               (4)  การรักษาความปลอดภัยของ     

                     ระบบสารสนเทศและการควบคุม     

     2.3.5  กลุมวิชาภาษีอากร เชน 

               (1)  สัมมนาการภาษีอากร 

               (2)  การวางแผนภาษี 

     2.3.6  กลุมอื่นๆ เชน 

              (1)  วิจัยทางการบัญชี 

              (2)  สถิติเพ่ือการวิจัย 

3.  หวดเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

 รวม                          126  หนวยกิต 
 

6.  ประเด็นคําถามเก่ียวกับหลักสูตรตัวอยาง

ปริญญาตรีทางการบัญชี 

1. ถาม จากประกาศฉบับท่ี 17/2552 “ท้ังน้ีหลักสูตรใหม

หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 

2552 เปนตนไป จะตองเปนไปตามหลักสูตรตัวอยาง 

ปริญญาตรีทางการบัญชีแนบทายประกาศ” หมายความวา

คําอธิบายรายวิชาจะตองเหมือนกับของสภาบัญชีฯ ใช

หรือไม 

    ตอบ  คําอธิบายรายวิชาของสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ อาจจะแตกตางกันไปจากที่กําหนดไวในหลักสูตร

ตัวอยางไดโดยใหสถาบันการศึกษานั้นช้ีแจงรายละเอียด

โดยเปรียบเทียบช่ือวิชา เน้ือหารายวิชา    และจํานวน

หนวยกิต ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษากับหลักสูตร

ตัวอยาง เพ่ือใหสภาฯ พิจารณา 

2. ถาม  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หนวย

กิต ไดหรือไม 

     ตอบ    ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 

โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  126  หนวยกิต ดังน้ัน 

จํานวนหนวยกิตขั้นตํ่าจึงควรกําหนดตามที่สภาวิชาชีพ

บัญชีระบุ  ทั้งน้ี  หากสถาบันการศึกษาใด  จะมีหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรเกินกวา  126  หนวยกิตก็สามารถ

ทําได 

3. ถาม  เ ร่ืองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ซึ่งเปนหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549 และสภาวิชาชีพบัญชี ใหการรับรอง

หลักสูตรแลว (เขาเรียนป 50 และ 51) เม่ือจบแลวสภา



 

 

วิชาชีพบัญชีจะยังใหการรับรองหรือไม เน่ืองจาก มีหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรเพียง 120 หนวยกิต 

    ตอบ  จํานวนหนวยกิต 126 หนวยกิต จะมีผล

เฉพาะหลักสูตรที่จัดทําใหมหรือปรับปรุงที่มีผลบังคับใช

ต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

 จากคําถามถาเปนหลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

และสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรองแลวถึงแมจะมีหนวย

กิตรวม 120 หนวยกิต ก็ยังสามารถสมัครเขาเปนสมาชิก

สภาฯ ได จนกวาหลักสูตรน้ีจะปรับปรุงใหม 

 4. ถาม  กลุมวิชาเลือกเฉพาะ 15 หนวยกิต ทางสถาบัน

สามารถจัดเปนวิชาท่ีไมเก่ียวของกับทางการบัญชี เชน 

การตลาด  การเงิน  ฯลฯ  เ พ่ือนักศึกษาจะไดมีความรู

ทางดานอ่ืนไดหรือไม 

    ตอบ  วิชาเลือกเฉพาะเปดคอนขางกวางใหกับ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่จะเนนจุดเดนของการศึกษาของ

สถาบันวาแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นในแงใด  จึง

กําหนดเพียงวาตองมีวิชาสัมมนาทางการบัญชี อยางนอย 3 

หนวยกิต สวน 12 หนวยกิต จะเปนรายวิชาที่ไมเก่ียวของ

ทางการบัญชีได 

5. ถาม  ชื่อปริญญาใชชื่อปริญญา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” 

หรือ “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” ไดหรือไม 

    ตอบ   การกําหนดช่ือปริญญาจะเปนไปตาม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือ ปริญญา พ.ศ. 2549  ขอ 5 

ช่ือปริญญาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และอักษรยอปริญญา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ขอ 3 ปริญญาสําหรับวิชาชีพ  ขอ 

3.2  สาขาวิชาการบัญชี  คือ  1)  บัญชีบัณฑิต  2) บัญชี

มหาบัณฑิต  3)  บัญชีดุษฎีบัณฑิต 

6. ถาม  แตละสถาบันควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับสภาวิชาชีพบัญชีทันท่ีใชหรือไม 

   ตอบ  ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรของแต

ละสถาบันใหใชหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของสกอ.  

หากหลักสูตรทางการบัญชี ของแตละสถาบัน ยังอยูใน

ระยะที่ สกอ. กําหนด สถาบันยังสามารถใชตอได และเมื่อ

ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. 

แลว ควรดําเนินการปรับปรุงตามประกาศของสภาวิชาชีพ

บัญชี 

7. ถาม  จํานวน 3 หนวยกิต ในแตละรายวิชา หมายความ

วาสถาบันจะตองดําเนินการสอนอยางไร 

    ตอบ  การคิดหนวยกิต เปนไปตามเกณฑของ 

สกอ. คือ  

     1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชบรรยาย หรืออภิปรายปญหา

ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

     2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอย

กวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ           ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

     3. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไม

นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

     4. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ี

รับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม

นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ    ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

 

 



 

 

8. ถาม  หากหลักสูตรของคณะบัญชีมีบางรายวิชา ไมเปน 

3 หนวยกิต จะไดหรือไม 

    ตอบ  ตามคําช้ีแจงหนา 2  ขอ 4 วรรค 2  ไดให

ร ายละ เอี ยดใน เรื่ อ ง น้ี ไว ดั ง น้ี   หากหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษามีบางรายวิชาไมเปน 3 หนวยกิต ให

สถาบันการศึกษาทํารายละเอียดเปรียบเทียบและชี้แจง

ประกอบการพิจารณา 

9 .  ถ า ม   ร า ย วิ ช า ก า ร บัญชี เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร  ข อ ง

สถาบันการศึกษา ไดแบงแยกออกเปนรายวิชาการบัญชี

โรงแรม การบัญชีสหกรณ การบัญชีธนาคาร การบัญชี

รับเหมากอสราง ฯลฯ ถามวา จะสามารถนับเปนแตละ

รายวิชา วิชาละ 3 หนวยกิต ไดหรือไม 

    ตอบ  ไมวาจะเลือกสอนจํานวน 1 ประเภทธุรกิจ 

หรือมากกวา จะนับใหตามความเปนจริงแตไมเกิน 3 

หนวยกิต 

10. ถาม หากสถาบันการศึกษาไดจัดทําและปรับปรุง

หลักสูตร แลวนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาสามารถขอเขารับ

การทดสอบ เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได ใชหรือไม 

    ตอบ   ในทางปฏิบั ติ  สภา วิชา ชีพบัญชีจะ

พิจารณาเปน 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชี จะพิจารณารับรองวุฒิปริญญาตรี

ทางการบัญชีเพ่ือรับเปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพ

บัญชี 

ขั้นตอนท่ี 2  คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอ

ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จะพิจารณาวา

เน้ือหาหลักสูตรเปนไปตามเกณฑหรือไม 

 

11. ถาม  หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี ไมมี

หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง  

     ตอบ   เ ป น ก า รป ฏิบั ติ ต า มประก าศขอ ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 

2551  เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

(ตอเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  สกอ. ไดมี

ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาตองยุติการรับผูเขาศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

ต้ังแตปการศึกษา  2553  ดังน้ัน  สภาฯ  จึงมีหลักสูตร

ตัวอยาง เพียงหลักสูตร 4 ปเทาน้ัน 

12. ถาม  ในการปรับปรุงหลักสูตรตามตัวอยางของสภา

วิชาชีพบัญชี จะตองดําเนินการอยางไร 

     ตอบ   ใหแตละสถาบันการศึกษาดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ

หรื อ รั บ รองหลั กสู ต รปรั บปรุ ง แล ว  ขอให แต ล ะ

สถาบันการศึกษา  จัดสงหลักสูตรดังกลาวที่ผานการ

รับทราบหรือรับรองแลวมายังสภาวิชาชีพบัญชี  เ พ่ือ

พิจารณาตอไป 
 

7.  บทสรุป 

 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอน

ทางดานวิชาการบัญชี ควรพิจารณาจัดทําหรือปรับปรุง

หลักสูตรให เปนไปตามแนวทางที่สภาวิชาชีพบัญชี

กําหนดไวในประกาศฉบับที่ 17/2552 เพ่ือเปนประโยชน

ในการพิจารณาใหการรับรองวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี 

ซึ่งหลักสูตรตัวอยางน้ีถือวามีความเหมาะสมและคอนขาง

จะเปดกวางใหแกสถาบันการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
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