
รหัสนักศึกษา______________________      ชือ่ - สกุล ________________________________________________
สถานประกอบการที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี _________________________________________________ ( ในภาคเรียนที่ 1/2562 )

หนา้ 1/6

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
(บังคับเรียน) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 3 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 GEN1131 พลเมืองดี 3(3-0-6)
รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาคณติศาสตรว์ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต
 (เลือกเรยีน) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 3 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 GEN1112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
2 GEN1113 สุขภาพเพือ่ชีวิต 3(3-0-6)

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

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต  จ านวน 3 หน่วย
กิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 3 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 GEN1141 การออกก าลังกายเพือ่ชีวิต 3(3-0-6)
2 GEN1142 พลังงานกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6)
3 GEN1143 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
4 GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)

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

ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตรของนักศึกษา (หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ป)ี (เทียบโอน)
 นักศึกษา รหัส 60189xxxx

ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย



หนา้ 2/6

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
(เลือกเรียน) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 3 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 GEN1132 วิถีวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2 GEN1133 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
3 GEN1135 สุนทรียสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
4 GEN1136 การเมืองและกฎหมายโลก 3(3-0-6)
5 GEN1137 สมรรถนะของบัณฑิต 3(3-0-6)

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

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 15 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 15 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 GEN1121 การส่ือสารภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 2(1-2-3)
2 GEN1122 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)
3 GEN1123 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)
4 GEN1124 ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
5 GEN1125 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ 2(1-2-3)
6 GEN1126 ภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21 2(1-2-3)
7 GEN1127 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารในศตวรรษที ่21 3(3-0-6)

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

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาคณติศาสตรว์ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต
 (บังคับเรยีน) น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 3 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 GEN1111 วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)
รวมทัง้หมดจ านวน................................... หน่วยกิต              



หนา้ 3/6

ที่ รหัสวิชา วิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1) จ านวน 9 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC3209 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
2 AC3213 การบัญชีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0-6)
3 AC3218 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6)
4 AC3219 การบัญชีธนาคาร 3(3-0-6)
5 AC3220 การบัญชีอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
6 AC4103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)
7 AC4205 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
8 AC4903 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

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



หนา้ 4/6

ที่ รหัสวิชา วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 42 หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 42 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภาคเรียนที่

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

1 AC1105 การบัญชีชั้นต้น 1 3(2-2-5)
2 AC1106 การบัญชีชั้นต้น 2 3(2-2-5)
3 AC2108 หลักการของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
4 AC2109 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6)
5 AC2201 ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพบัญชี 3(2-2-5)
6 AC2309 จริยธรรมทางการบัญชี 3(3-0-6)
7 BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
8 BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
9 EC2104 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
10 EC2105 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
11 EC3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(2-2-5)
12 MB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
13 MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
14 MK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

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



หนา้ 5/6

ที่ รหัสวิชา วิชาชีพบังคับ 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 AC3212 การบัญชีภาคปฎิบัติ 3(1-4-4)
7 AC3303 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
8 AC3902 การวิจัยเบือ้งต้นทางการบัญชี 3(3-0-6)
9 AC4101 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
10 AC4102 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
11 AC4201 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
12 AC4302 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
13 AC4304 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
14 AC4317 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

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

ที่ รหัสวิชา กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน 10 
หน่วยกิต น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อวิชา (จ านวน 10 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ภาคเรียนที่
ศึกษา

ผลการเรยีน
เดิม

ผลการเรยีน
ใหม่

1 AC3801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1 5(450) AC3801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1
2 AC4803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2 5(450) AC4803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2 5 1/2562  -  - 

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



หนา้ 6/6

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

ศึกษา
ผลการเรยีน

เดิม
ผลการเรยีน

ใหม่

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

* 
ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้
เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ...................................................................... นักศึกษา
      (                                                       )

นักศึกษาส านักวิชาบัญชี
ลงวันที ่................./........................../.................

ค าชี้แจง !!! หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต : ให้นักศึกษากรอกขอ้มลูชอ่งทางซ้ายและดา้นขวา ตามรายวิชาทีนั่กศึกษาไดล้งเรียนจริง

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

(อาจารย์นิรุตต์ิ ชัยโชค)
อาจารย์ผู้ควบคุม / อาจารย์ประจ าวิชา

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

ลงชื่อ .......................................................ผู้ตรวจ
(นางสาววิลาวรรณ  วิทิยศ)

เจ้าหน้าทีฝ่่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
ลงวันที ่................./........................../................

 - รับรองการตรวจสอบ -

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมตัิ


