
 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๓๓/๒๕๔๙ 

เร่ือง  เกณฑการพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี   
และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและ 

รายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา   
เพื่อประโยชนในการรับสมัคร 

เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญช ี
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๖)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศ
เกณฑการพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี  และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและ
รายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา  เพื่อประโยชนในการรับ
สมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี  ดังนี้ 

๑. เกณฑการพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี  และประกาศนียบัตร
ทางการบัญชี 

 ๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่ เปดสอนหลักสูตรวิชาการบัญชีไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษากอนวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  สภาวิชาชีพบัญชีจะใหการ
รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อรับเปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี
จากสถาบันอุดมศึกษา  ตอไปนี้ 

  ๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่หลักสูตรได รับการรับทราบหรือรับรองจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๒) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
   (๑) สถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี  

จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ 
   (๒) สถาบันที่ได รับการรับรองหลักสูตรวิชาการบัญชีฉบับปรับปรุง   

จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ดานการบัญชี  ทั้งหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรเกาที่ขอปรับปรุงหลังวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

สภาวิชาชีพบัญชีจะใหการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อรับรองเปน
สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี   เมื่อสถาบันการศึกษานั้น   ๆ   ไดปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  ๒๕๔๘   

๒. รายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาตาม
เอกสารแนบทายประกาศ 

อนึ่ง  หากสถาบันการศึกษาใดประสงคที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา  ใหแจงรายละเอียดพรอมหลักฐานตามเกณฑ
ขางตน  เพื่อสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาตอไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 



ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -  บัญชีบัณฑิต   

-  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบัญชี 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี)        
-  บัญชีมหาบัณฑิต   
-  บัญชีดุษฎีบัณฑิต   

๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร -  เศรษฐศาสตรและสหกรณบัณฑิต  
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต  
-  บัญชีมหาบัณฑิต 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
-  สาขาวิชาการบัญชีการเงิน 
-  สาขาวิชาการบัญชีวางแผนและควบคุม 

๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต   
-  บัญชีมหาบัณฑิต   

๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
-  บัญชีบัณฑิต   
-  ประกาศนียบัตรทางการบัญชี 
-  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบัญชี 
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี   
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีมหาบัณฑิต   
-  บัญชีมหาบัณฑิต (วิชาชีพการบัญชี)   
   (หลักสูตรนานาชาติ) 

๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร -  บัญชีบัณฑิต   
๘ มหาวิทยาลัยบูรพา -  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต   
-  บัญชีมหาบัณฑิต  
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 

๙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต   
-  บัญชีมหาบัณฑิต 

๑๐ มหาวิทยาลัยมหิดล -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต   

๑๑ มหาวิทยาลัยแมโจ -  บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 
๑๒ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง -  บัญชีบัณฑิต   
๑๓ มหาวิทยาลัยรามคําแหง -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ -  บัญชีบัณฑิต   

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   (การบัญชีและการภาษีอากร)  

๑๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 

๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการ

 บริหาร)   



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ธัญบุรี 
 ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  กรุงเทพ 
  -  วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ 
  -  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 
 ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ตะวันออก 
  -  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  พระนคร 
  -  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
  -  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
  รัตนโกสินทร 
  -  วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
  -  วิทยาเขตศาลายา 
  -  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ลานนา 
  -  วิทยาเขตภาคพายัพ 
  -  วิทยาเขตเชียงราย 
  -  วิทยาเขตตาก 
 ๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ศรีวิชัย 
  -  วิทยาเขตภาคใต 
 ๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  สุวรรณภูมิ 

-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-   Bachelor of Business Administration  
    in Accounting 

 



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 

        -  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี
       -  วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
       -  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 
  ๙.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
       -  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       -  วิทยาเขตสกลนคร 

 

๒๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (สถาบันราชภัฏ) 
  ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  ๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
  ๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  ๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  ๘.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ๑๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๑๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ๑๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ๑๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 ๑๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ๑๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๑๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๑๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๘.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ๑๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ๒๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
        ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 ๒๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 ๒๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ๒๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๒๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

-  ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ 
 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี  
   (เปน หลักสูตรหลังอนุปริญญา) 
   (ใหแนบวฒิุเดิม  ปวส.  ปวท. อนุปริญญา  
   ทางการบัญชี ดวย) 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี   
   (หลักสูตร ๔ ป) 
-  บัญชีบัณฑิต   

 



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 

 ๒๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
๒๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๒๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
๒๘.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
๒๙.   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๓๐.   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๓๑.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓๒.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๓๓.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๓๔.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓๕.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
๓๖.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 
๓๗.   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
๓๘.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
๓๙.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
๔๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

๒๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -  บัญชีบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
-  บัญชีบัณฑิต   
-  Bachelor  of  Science (Accounting) 

๒ มหาวิทยาลัยเกริก -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 

๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต 

๕ มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
 

-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต 

๖ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๗ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -  บัญชีบัณฑิต 
๙ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย -  บัญชีบัณฑิต 
๑๐ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

   หลักสูตรนานาชาติ 
๑๑ มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต 
๑๒ มหาวิทยาลัยพายัพ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต 
๑๓ มหาวิทยาลัยภาคกลาง -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต 
๑๔ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๕ มหาวิทยาลัยปทุมธานี -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๖ มหาวิทยาลัยรังสิต -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต 
๑๗ มหาวิทยาลัยราชธานี -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต 



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๑๘ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๑๙ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต 

๒๑ มหาวิทยาลัยสยาม -  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๒ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย -  บัญชีบัณฑิต 

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การภาษีอากร 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การภาษีอากร) 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)   

๒๓ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๔ มหาวิทยาลัยหาดใหญ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๕ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  Bachelor of Business Administration in 
   Accounting 

๒๖ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย -  บัญชีบัณฑิต   
๒๗ มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๘ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๒๙ วิทยาลัยเชียงราย -  บัญชีบัณฑิต   
๓๐ วิทยาลัยเซาธอสีทบางกอก -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๓๑ วิทยาลัยเซนตเทรซา อินติ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๓๒ วิทยาลัยตาป -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต   
๓๓ วิทยาลัยทองสุข -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

-  บัญชีบัณฑิต   
๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร -  บัญชีบัณฑิต   



 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ช่ือปริญญา 
๓๗ วิทยาลัยนครราชสีมา -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
๓๘ วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ -  บัญชีบัณฑิต 
๓๙ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๐ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -  บัญชีบัณฑิต   
๔๑ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๒ วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๓ วิทยาลัยฟารอีสเทอรน -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๔ วิทยาลัยมิชช่ัน -  บัญชีบัณฑิต   
๔๕ วิทยาลัยโยนก 

 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
-  บัญชีบัณฑิต 

๔๖ วิทยาลัยรัชตภาคย -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๗ วิทยาลัยลุมน้ําปง -  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๘ วิทยาลัยศรีโสภณ -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๔๙ วิทยาลัยสันตพล -  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
๕๐ วิทยาลัยอินเตอรเทค ลําปาง -  บัญชีบัณฑิต   
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