
 

ส านักวิชาบัญชีส านักวิชาบัญชีส านักวิชาบัญช ี  
School of Accounting 

BACHELOR OF ACCOUNTINGBACHELOR OF ACCOUNTINGBACHELOR OF ACCOUNTING   
“ผลิตบัณฑิตสาขาบัญชีที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (บช.บ.) 

 ปริญญาตรี 4 ปี (เทยีบโอน) 
 ปริญญาตรี 4 ปี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และท างานใน
องค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการท าบัญชี 
2. ด้านการสอบบัญชี 
3. ด้านการบัญชีบริหาร 
4. ด้านการภาษีอากร 
5. ด้านการวางระบบบัญชี 
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 
8. ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
9. ด้านการบริหารธุรกิจ 
10. ด้านการบัญชีส่วนราชการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
โทร.088-259-0137หรือ053-776-600 ต่อ1921-1922 
E-mail: accounting_cru@hotmail.com 
Website: accounting.crru.ac.th 

ติดตามข่าวสารเพ่ิมเติมได้ที่ 
FACEBOOK: ACCOUNTINGCRU 

หน่วยรับนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์ 053-776-118 หรอื 053-776-018 
Website: http:/reg2.crru.ac.th/admission_web/ 



 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 

ระยะเวลาในการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วรรณโล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย อุตสาหะ 
4. อาจารย์ธนภัทร กันทาวงศ์ 
5. อาจารย์สุภมล ดวงตา 

ชื่อหลักสูตร  
   ภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program 
ชื่อปริญญา  
   ภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting (B.Acc.)  

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี  
   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) 
   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 

ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 8,750 บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 8,750 บาท 

ภาคฤดูร้อน ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 
หน่วยกิตละ 600 บาท 
*ภาคฤดูร้อนมีค่าธรรมเนยีม 500 บาท 

หลักสูตร 4 ปี  
     ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา  
หลักสูตร 4 ปี  (เทียบโอน) 
     ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการฝึกงานใน
สถานประกอบการทางการบัญชี เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถ
บูรณาการเรียนรู้ควบคู่กับการท างาน จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โครงสร้าง
หลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป General Education) 30 หน่วยกิต 

1) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                           ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

 

6 

 
หน่วยกิต 

2)กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
                           ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

 

6 

 
หน่วยกิต 

4) กลุม่วิชาบูรณาการและเสรมิสร้างทักษะชีวิต                    
                           ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

 

3 

 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification) 103 หน่วยกิต 

1) กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต 

2) กลุม่วิชาชีพ 61 หน่วยกิต 

      2.1) วิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต 

      2.2) วิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต 

      2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวม 

ปี 1 18 18 - 36 

ปี 2 21 18 - 39 

ปี 3 18 18 5 41 

ปี 4 18 5 - 23 

รวม 75 59 5 139 

หลักสูตร 4 ปี 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวม 
     

ปี 1 18 21 9 48 

ปี 2 21 18 5 44 

รวม 39 39 14 139 

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน 

เทียบโอนรายวิชา        47 


