
รหัสนักศึกษา______________________      ชือ่ - สกุล ________________________________________________
สถานประกอบการที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี _________________________________________________ หนา้ 1/6

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)
2 GEN1032 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
3 GEN1033 ล้านนาศึกษา 3(3-0-6)
4 GEN1134 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 GEN1021 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6)
2 GEN1022 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 3(3-0-6)
3 GEN1202 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1 3(3-0-6)
4 GEN1203 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 2 3(3-0-6)

ตอ่หน้าถัดไป ---->>

ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตรของนักศึกษา นักศึกษา รหัส 59189xxxx
ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย
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ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9 หน่วยกิต (ต่อ) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (ตอ่) (จ านวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

5 GEN1206 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)
6 GEN1207 ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)
7 GEN1208 ภาษาลาวเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)
8 GEN1209 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)
9 GEN1210 ภาษาเวียดนามเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)
10 GEN1211 ภาษามลายูเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาคณติศาสตรว์ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 GEN1012 การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ 3(3-0-6)
2 GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
3 GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
4 GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค 3(3-0-6)
2 GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น 3(3-0-6)
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ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต (ต่อ) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (ตอ่) (จ านวน 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

3 GEN1044 จิตวิทยาเพือ่การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
4 GEN1143 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
5 GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
6 GEN1145 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา วิชาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC4206 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3(3-0-6)
2 AC4902 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(3-0-6)
3 AC3211 การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 หน่วยกิตน(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 7 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2(0-2-4)
2 AC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 5(450) AC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 5(450) 3/2560  -  - 

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              
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ที่ รหัสวิชา วิชาเอกบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 42 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5)
2 AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5)
3 AC2107 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
4 AC3106 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)
5 AC3208 การจัดท าบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 AC3303 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
7 AC3901 การวิจัยเบือ้งต้นทางการบัญชี 3(3-0-6)
8 AC4101 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
9 AC4102 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
10 AC4201 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
11 AC4205 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
12 AC4302 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
13 AC4304 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
14 AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              
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ที่ รหัสวิชา วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 36 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 36 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC1104 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
2 AC2309 จริยธรรมทางการบัญชี 3(3-0-6)
3 BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
4 BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
5 EC2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)
6 EC2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
7 EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
8 MB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
9 MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
10 MK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
11 MK3131 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
12 ST2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 3(3-0-6)
2 3(2-2-5)

รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ค าชี้แจง !!! หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต = ให้นักศึกษากรอกขอ้มลูทัง้ชอ่งซ้าย และ=ชอ่งขวา ตามรายวิชาทีนั่กศึกษาไดล้งเรียน =
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สถานประกอบการที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี ___________________________________________________
รหสันักศึกษา ____________________  ชื่อ - สกลุ _____________________________________________________

* 
ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้
เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ...................................................................... นักศึกษา
นักศึกษาส านักวิชาบัญชี

      (                                                       )
ลงวันที ่................./........................../................................

ลงวันที ่................./........................../................................

ลงวันที ่................./........................../................................

 - รับรองการตรวจสอบ -

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมตัิ
(อาจารย์นิรุตต์ิ ชัยโชค)

อาจารย์ผู้ควบคุม / อาจารย์ประจ าวิชา

* รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร จ านวน .......................................... หน่วยกิต

ลงชื่อ .......................................................ผู้ตรวจ
เจ้าหน้าทีฝ่่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

(นางสาววิลาวรรณ  วิทิยศ)

ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตรของนักศึกษา นักศึกษา รหัส 59189xxxx
ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย


