
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง  2556 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต แบ่งออกเป็น

หมวดวิชา ดังนี้  
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน  6 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน  6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จ านวน  9 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน  21 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาชีพ    จ านวน   37 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาชีพบังคับ    24 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
    2.2.3 วิชาการฝึกงาน              4 หน่วยกิต 
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
การก าหนดรหัสรายวิชา 
  1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 การก าหนดรหัสวิชารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด   โดยก าหนดรหัสวิชาเป็น  ศท 01xx – ศท 04xx   ดังนี้ 

ศท  หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
01  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
02  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
03  หมายถึง  รายวชิาในกลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
04  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

                      รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

บธ  0x 01  
                                                ล าดับที่รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
                                                ล าดับของสาขาวิชาในหลักสูตร 
                                                ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

      ก าหนดรหัสวิชาเป็น    บธ 01xx  และ บธ 03xx  โดยที่ 
บธ   หมายถึง  รหัสหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
10 หมายถึง  รหัสวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหลักสตูรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
03 หมายถึง  รหัสสาขาวชิาการบญัช ี
xx หมายถึง           ล าดับที่ของรายวิชาการบัญช ี

 



รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม

วิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
โดยมีกลุ่มวิชาบังคับจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

         1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

3 (2-2-5) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (2-2-5) 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (2-2-5) 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
(English Speaking and Writing Skills) 

3 (2-2-5) 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Language of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

          
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
(General Education for Human Development ) 

3 (2-2-5) 

ศท 0202 มนุษยก์ับวัฒนธรรม 
(Human and Culture) 

3 (2-2-5) 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
(Aesthetic Appreciation) 
 
 

3 (3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา 
(Province  Studies) 

3 (2-2-5) 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development ) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

 
 



1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 (Information Technology for Learning) 
3 (2-2-5) 

ศท 0402  การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3 (2-2-5) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
(Life and Environmental) 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
(Science for Life) 

3 (3-0-6) 

 

รายวิชาที่บังคับเรียน   จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต ดังนี้ 
กลุ่มภาษา       จ านวน  9  หน่วยกิต 

ศท 0101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
      (Thai for Communication) 
ศท 0102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3 (2-2-5) 
               (English for Communication 1) 
ศท 0104    ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ   3 (2-2-5) 
               (English Speaking and Writing Skills) 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์      จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท 0201    การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   3 (2-2-5) 

                                    (General Education for Human Development ) 
กลุ่มสังคมศาสตร์      จ านวน  6 หน่วยกิต 

ศท 0301    จังหวัดศึกษา      3 (2-2-5) 
               (Province Studies) 
ศท 0302    สังคมไทยกับการพัฒนา    3 (2-2-5) 
               (Thai Social and Development ) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท 0401    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   3 (2-2-5) 

                                    (Information Technology for Learning) 
รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา   มนุษยศาสตร์    วิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกกลุ่มวิชาละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 



หมวดวิชาเฉพาะ      จ านวนไม่น้อยกว่า      58   หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า      21   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
(Principles of Economics) 

3 (3-0-6) 

บธ  0102 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

3 (3-0-6) 

บธ  0103 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) 

บธ  0104 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3 (3-0-6) 

บธ  0105 หลักการบัญชี 
(Principles of Accounting) 

3 (2-2-5) 

บธ  0106 หลักการเงิน 
(Principles of  Financial) 

3 (3-0-6) 

บธ  0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
(Business Program Package) 

3 (2-2-5) 

บธ  1018 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 

  3 (3-0-6) 

  

 รายวิชา บธ 1010 ถึง บธ 1016 บังคับเรียนทุกรายวิชา  
 และให้ผูเ้รียนเลือกเรียนอีก 0 รายวิชา จากรายวิชา บธ 1017 และ บธ 1018 
 
 

2. กลุ่มวิชาชีพ     จ านวนไม่น้อยกว่า      37   หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า      24   หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0301 การบัญชีภาษีอากร 
(Tax Accounting ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0302 กระบวนการจัดท าบัญชี 
(Accounting process) 

3 (2-2-5) 

บธ  0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
(Accounting for Management) 

3 (2-2-5) 



บธ  0304 การบัญชีกิจการพิเศษ 
(Accounting for the Business ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0305 การบัญชีรัฐบาล  
(Government to Account ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0306 การบัญชีการเงิน  
(Financial Accounting) 

3 (2-2-5) 

บธ  0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0308 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
( Use of Computer in Accounting) 

3 (2-2-5) 

 
2.2 วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า      9   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
บธ  0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resources Management)   
3(2-2-5) 

บธ  0310 การใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
(The use of office Equipment ) 

3(2-2-5) 

บธ  0311 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
(Work Development with Quality Management 
System and Productivity) 

3(2-2-5) 

บธ  0312  จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 

บธ  0313 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

บธ  0314 การบัญชีโรงแรม 
(Hotel Accounting ) 

3(2-2-5) 

บธ  0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
(Accounting for Specified Enterprise) 

3(2-2-5) 

บธ  0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี 
(Financial Programming) 

3(2-2-5) 

 
2.3 วิชาการฝึกงาน    จ านวนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
บธ  0317 ฝึกงาน 

(Practicum) 
4(360 ชม.) 

  



 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

             ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาก็ได้  หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ โดยไม่
ซ้ าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว  และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่  รายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
 
 

 


