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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
จานวน 37 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
จานวน 24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in
Accountancy
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ชื่อย่อ : อ.บธ.(การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration
(Accountancy)
ชื่อย่อ : A.B.A. (Accountancy)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Accountancy
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อย่อ : อ.(การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Accountancy
ชื่อย่อ : A.(Accountancy)

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การกาหนดชื่อ
ปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้
อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548

ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนานักศึกษาให้มีความร้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ทางบริหารธุรกิจและการบัญชี ตามความต้องการของสังคมและชุมชน

ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างนักปฏิบัติด้านการบัญชี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ร้เท่าทันเทคโนโลยี ตามความต้องการของชุมชนและสังคม

ความสาคัญของหลักสูตร
- ไม่มี -

ความสาคัญของหลักสูตร
งานบัญชีเป็นงานที่มีความจาเป็นส าหรับทุกธุรกิจ ปัจจุบัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ธุรกิจมีการขยายตัวหลากหลายรปแบบ มีผ้ประกอบการใหม่ใน ประเทศและความร้ใหม่ ทางด้านการบัญชี
ระดับชุมชนที่ยังขาดความร้ในด้านการบัญชีเพื่อใช้ในการประเมิน
ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน ประกอบกับหน่วยงาน

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างบุคลากรทางการบัญชีที่มีความร้และทักษะทางปัญญาด้าน
การบริหารธุรกิจ และการบัญชีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
2. เพื่อให้ผ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม
3. เพื่อให้ผ้เรียนมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนร้
และการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงาน
ทางด้านธุรกิจและการบัญชี

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ภาครัฐให้การส่งเสริมในการจัดตั้งวิส าหกิจชุมชนรวมทั้งปัจจุ บัน
กรมสรรพากรกาหนดนโยบายให้ มีการจัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริงสาหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจการพาณิชย์
ซึ่งต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความร้ทางด้านบัญชี และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผ้ประกอบวิชาชีพ ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผ้เรียน
บัญชี
ตาม Learning outcome ของหลักสตร
2. มีความร้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาชีพทางด้านบัญชี
และการบริหารธุรกิจและสามารถนาความร้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
3. มีทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี การคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยง
ผ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถทางาน
ร่วมกับผ้อื่นได้
5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชี
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.2 วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
2.2 วิชาชีพ
จานวน
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
2.2.3 วิชาการฝึกงาน จานวน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

หมายเหตุ
30
58
21
37
24
9
4
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมลเว้นว่างในช่องหลักสตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอย่ในหลักสตรเดิม ให้ระบุข้อมลในช่องหลักสตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “รายวิชา
ใหม่”
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 21 หน่วยกิต
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
บธ 0102 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
บธ 0103 หลักการตลาด
3(3-0-6)
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
บธ 0105 หลักการบัญชี
3(2-2-5) หลักการจัดการ
3(3-0-6)
บธ 0106 หลักการเงิน
3(3-0-6) หลักการตลาด
3(3-0-6)
บธ 0107 โปรแกรมสาเร็จรปทางธุรกิจ
3(2-2-5) กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา
บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) หลักการบัญชี
หลักการเงิน
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร
บธ 0302 กระบวนการจัดทาบัญชี
บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ 0304 การบัญชีกิจการพิเศษ
บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล
บธ 0306 การบัญชีการเงิน
บธ 0307 ระบบสารเทศทางการบัญชี
บธ 0308 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บธ 0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ 0310 การใช้เครื่องใช้สานักงาน
บธ 0311 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ
บธ 0313 การเป็นผ้ประกอบการ
บธ 0314 การบัญชีโรงแรม
บธ 0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

การภาษีอากร
3(2-2-5)
วิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
การบัญชีภาษีอากร
3(2-2-5)
..........................................................................................................
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
โปรแกรมสาเร็จรปทางการบัญชี
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นสง 1
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นสง 2
3(2-2-5)
วิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)

หมายเหตุ

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

6
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
บธ 0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า
บธ 0317 ฝึกงาน

4 หน่วยกิต
4(360 ชั่วโมง)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5) ..........................................................................................................
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม
3(2-2-5)
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
วิชาการฝึกงาน จานวน 4 หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์
4(360 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ
รายวิชาใหม่

