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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

Contact Us 

              มุ่งสร้างบณัฑิตทางการบญัชี ที่มีความรู้ทาง

วิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และคณุธรรมจริยธรรม  

เพื ่อประกอบวิชาชีพทางการบญัชีบนพืน้ฐานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า เป็นคนดี

ที ่ม ีศ กัยภาพ สามารถปรับตวัในภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงซึง่ส่งผลตอ่วิชาชีพและสร้างอุปนิสยัใน

การเป็นผู้พฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง 

โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการองค์

ความรู้และการเสริมสร้างประสบการทางว ิชาชีพ  

พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัน าเทคโนโลยีสมยัใหม่

มาเป็นเค รื่องม ือในการปฏิบตั ิงานที ่ง ่าย สะดวก 

รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มพูนทกัษะและความสามารถใน

การใช้ความรู้ด้านภาษาสากล ในการท างานทัง้ในและ

นอกประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมได้

อย่างมีคณุภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริุษา ประสทิธ์ิแสงอารีย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เรืองหิรัญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพรรณ ตนัติกุล 

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต ห้อง 346 อาคาร 3 ชัน้ 4  
 

02 244 5780  

Email address: Bancheesdu@gmail.com 
Facebook: Banchee Suandusit 
Line ID: Banchee SDU 
Website: http://accounting.dusit.ac.th 

COLLEGE OF 

CALIFORNIA 



 

เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น

วิชาชีพที่มีความCollege 

Continuing Education 

Dental 

Design 

Divinity 

Sciences 

Graduate School 

Government 

Law 

Medical 

DASH 

Academic Calendars 

Admissions & Financial Aid 

Directions and Parking 

Employment 

College of California Information Technology 

Human Resources/College of California 

Office for Sponsored Programs 

Office of Technology Development 

อาชีพที่สามารถ จุดเด่น รอบการรับนักศึกษา 

เกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ 

TCAS รอบ 3  

TCAS รอบ 4 

 

TCAS รอบ 3  

TCAS รอบ 4 

 

 

 

1) GPAX ร้อยละ 50  
2) GAT ร้อยละ 30  
3) PAT 1 ร้อยละ 20 

 

TCAS รอบ 4 รอบรับกลางร่วมกัน 
(Admission 2) จ านวน 50 คน 

TCAS รอบ 3 รอบรับตรงร่วมกัน 
(Admission 1) จ านวน 50 คน 

Develop a passion for  

learning. If you do 

you will never cease  

to grow. 

Commencement 

 ประกอบได้ 

1) เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการใน

ตลาดแรงงานสูง บัณฑิตของหลักสูตร

บญัชีบณัฑิตมีอตัราการได้งานท าในอตัรา

ร้อยละ 100 

2) บัณฑิตของหลกัสูตรบัญชีบัณฑิตได้งาน

ท าตรงตามสาขาที่จบมีอตัราเฉลี่ยร้อยละ 

80 โดยนักศึกษาที่ท างานไม่ตรงสาขาที่

เ รียนส่วนใหญ่ยังคงท างานในสาขาที่

เ ก่ียวข้อง เช่น เ จ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน 

พนกังานธนาคาร เป็นต้น 

3) ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่า

ตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดยค่าเฉลีย่อยูใ่น

ระดบั 17,000 บาทขึน้ไป 

4) บณัฑิตของหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตมีโอกาส

ในการไปท างานในตา่งประเทศโดยเฉพาะ

ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม

กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพของ

บญัชี (MRA on Accountancy services) 

ผู้ ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบญัชี ได้ตาม
พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้ใน
ลกัษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าท างาน
ในองค์กรหรือหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน ดงัตอ่ไปนี ้

1) ด้านการท าบญัชี (ผู้ท าบญัชี)  

2) ด้านการสอบบญัชี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต) 

3) ด้านการภาษีอากร (ผู้สอบบญัชีภาษีอากร) 

4) ด้านการวางระบบบญัชี  

5) ด้านการบญัชีบริหาร  

6) ด้านการศกึษา และเทคโนโลยีทางการบญัชี  

7) ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงิน และการบญัชี  

8) ด้านการตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) 

9) ด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1) ONET ร้อยละ 30  
2) GPAX ร้อยละ 20  
3) GAT ร้อยละ 30  
4) PAT 1 ร้อยละ 20 

 

 


