มคอ. ๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาการบัญชี
๑. ชื่อสาขาวิ ชา
สาขาวิ ชา

การบัญชี

๒. ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

บัญชีบณ
ั ฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ.
บธ.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy/ Accounting
Bachelor of Business Administration (Accountancy/ Accounting)
B. Acc.
B.B.A. (Accountancy/ Accounting)

๓. ลักษณะของสาขาวิ ชา
สาขาวิชาการบัญชี มีความเป็ นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทัง้ ด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ มีความเป็ นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีลกั ษณะเป็ นพหุวทิ ยาการ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจงึ เป็ นกระบวนการการพัฒนาบุคคลให้
เป็ นผูม้ คี วามรอบรูใ้ นศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ศาสตร์อ่นื
ที่สมั พันธ์กนั โดยมุ่งให้ผูเ้ รียนมีวธิ เี รียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ
ขอบเขตองค์ความรู้ แบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน ๑) ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง ๒) ความรูด้ า้ นองค์กรและธุรกิจ และ ๓) ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นทางปฏิบตั ใิ นสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

มคอ. ๑
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิช าเลือ กเสรี โดยมีส ดั ส่ว นจํา นวนหน่ ว ยกิต ในแต่ ล ะหมวดวิช า และหน่ ว ยกิต รวมตลอด
หลักสูตรเป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปจั จุบนั ดังนี้
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็ น ๓ หมวดวิชา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวนหน่วยกิตรวม
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
โดยให้มแี นวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
ก. สถาบันสามารถปรับเพิม่ จํานวนหน่ วยกิตที่กําหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์หลักสูตร รวมทัง้ การกําหนดให้มกี ลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหรือวิชาชีพเลือก รายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็ นการฝึ กงาน หรือการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
หรือสหกิจศึกษา เพือ่ ความเป็ นเอกลักษณ์และ/หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒ จัดเป็ นกลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน
หรือกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได้ โดยรายวิชาทีก่ ําหนดในแต่ละกลุ่มมุ่งให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านการบัญชี การเงิน และด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ความรูด้ า้ นองค์กรและธุรกิจ และความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ สามารถประยุกต์ความรูใ้ นวิธกี ารปฏิบตั ทิ างวิชาชีพบัญชีได้ ดังนี้
๑) กลุ่ มวิช าแกนหรือ วิชาพื้น ฐานวิชาชีพ หมายถึง วิช าที่จํา เป็ นต้องเรีย นเพื่อเป็ น
พืน้ ความรูส้ าํ หรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาชีพ
๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาทีม่ เี นื้อหาสาระครอบคลุมองค์ความรู้
ขัน้ ตํ่าของสาขาวิชาการบัญชี และต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อให้
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) หลักสูตรทีใ่ ห้ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต จะต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรทีม่ เี นื้อหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เนื้ อหารายวิช าเป็ นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการรับรองหลักสูตรเป็ นปริญญาตรี
ทางการบัญชี
๒) หลักสูตรทีใ่ ห้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จะต้องจัดโครงสร้างหลักสูตร
ให้มเี นื้อหาสาระด้านความรูอ้ งค์กรและธุรกิจในกลุ่มวิชาแกนหรือกลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุ่มเฉพาะด้าน
หรือวิชาชีพต้องเป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เนื้ อหารายวิช าเป็ นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการรับรองหลักสูตรเป็ นปริญญาตรี
ทางการบัญชี
๒

