
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญช ี

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ฐานดานบริหารจัดการธุรกิจ 
สามารถนําไปประยุกตใชในดานการจดัการ การตัดสินใจ แกไขปญหา และวางแผนการจัดการใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 

4. เพื่อใหสามารถคิด วิเคราะห ประยุกตทกัษะและบูรณาการความรูในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ    
บัญชีอยางเปนระบบ นําไปใชในงานอาชีพและการพัฒนางานอาชพีบญัชีอยางตอเนือ่ง 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับเทคนิค 
ปฏิบัติงานบัญชีในเชิงวิเคราะห วางแผน และจัดระบบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานบัญชี ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งการใช
ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม  เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี                   

มีมนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
3.4 วางแผน จัดการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอยางเหมาะสม  โดยคํานึงถึง 

ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม 
3.5 สามารถคิด วิเคราะห ประยกุตใชทักษะและความรูในการจัดการงานอาชีพไดอยางมีระบบ 

3.6 ปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินครบทั้งวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 
3.7 ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยงานดานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน  ตนทุน การตรวจสอบ  

และการวางระบบบัญชี เพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจ 
3.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
3.9 ใชระบบสารสนเทศในงานบัญชี 
3.10 ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ ขอบังคับ และจริยธรรมแหงวิชาชีพในงานบัญชี  
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญช ี
 

 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา  83  หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

  รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีหรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องตน 2 2-2-3 
3200-0005 การบัญชีหางหุนสวน 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล   การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม  
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3201-2001 การบัญชีช้ันกลาง  1 2-2-3 
3201-2002 การบัญชีช้ันกลาง  2 2-2-3 
3201-2003 การบัญชีตนทนุ 1  2-2-3 
3201-2004 การบัญชีตนทนุ 2 2-2-3 
3201-2005 การบัญชีช้ันสูง 1 2-2-3 
3201-2006 การบัญชีช้ันสูง 2 2-2-3 
3201-2007 การบัญชีภาษอีากร 2-2-3 

 

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด  
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3201-2101 ระบบบัญชี 3-0-3 
3201-2102 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-3 
3201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3201-2104 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3-0-3 
3201-2105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 
3201-2106 การสอบบัญชี 3-0-3 
3201-2107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2-2-3 
3201-2108 การภาษีอากร 3-0-3 
3201-2109 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
3201-2110 การบัญชีบริหาร 3-0-3 
3201-2111 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3-0-3 
3201-2112 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 3-0-3 
3201-2113 การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง 2-2-3 
3201-2114 การบัญชีธุรกิจโรงแรม 2-2-3 
3201-2115 การบัญชีเพื่อธุรกิจทองเที่ยว 2-2-3 
3201-2116 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล 2-2-3 
3201-2117 การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3-0-3 
3201-2118 การเตรียมความพรอมสูอาชีพนักบัญช ี 3-0-3 
3201-2119 การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 2-2-3 
3201*2101 ถึง 3201*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3201-5101 งานการบัญชี 1 *-*-* 
3201-5102 งานการบัญชี 2 *-*-* 
3201-5103 งานการบัญชี 3 *-*-* 
3201-5104 งานการบัญชี 4 *-*-* 
3201-51XX งานการบัญชี … *-*-* 
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 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3201-8001  หรือรายวิชา 3201-8002  และ 3201-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3201-8001 ฝกงาน *-*-4  
3201-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3201-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (4 หนวยกิต) 
ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3201-8501  หรือรายวิชา 3201-8502  และ 3201-8503 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3201-8501 โครงการ *-*-4 
3201-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3201-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีสําหรับการทํางาน 2-0-2  
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1      2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย       3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ      3-0-3 
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องตน 2      2-2-3 
3200-0005 การบัญชีหางหุนสวน      2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
 (Principles of Accounting 1) 
  
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห
รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทาํงบทดลอง 
กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจดัทํางบการเงนิของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภท
ธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย  
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย   การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ  การเสนอขายและการสาธิต  การตอบขอโตแยง  การปด 
การขาย การตดิตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของ 
นักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน 

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของ 
2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ขยัน ประหยดัและอดทน  

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 
2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทักษะทีจ่าํเปนสําหรับการเปน

ผูประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องตน 2 2 -2-3
 (Principles of Accounting 2) 
 วิชาบังคับกอน :     หลักการบัญชีเบื้องตน 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว 
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิซื้อขายสินคา 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีของกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย 
สินคา 

2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาตามหลักการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบิัติเกีย่วกบัความหมายของสนิคา การบนัทกึรายการเกีย่วกับสินคาในสมุดรายวันเฉพาะ    
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญช ีการปด
บัญชี  และงบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 
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3200-0005 การบัญชีหางหุนสวน 2 -2-3 
 (Accounting for Partnership) 
 วิชาบังคับกอน :     หลักการบัญชีเบื้องตน 2  
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการหางหุนสวน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการหางหุนสวน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวน 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวนตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของหางหุนสวน การจัดตั้งหางหุนสวน การบันทกึ
รายการเปดบัญชี  การแบงผลกําไรขาดทุน  การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงที่ การจัดทํางบการเงิน 
การรับหุนสวนใหม   หุนสวนลาออกหรอืตาย  การเลิกกิจการและการชําระบัญชีหางหุนสวน  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญช ี
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบรหิารและจัดการวิชาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 

สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 

ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคนื สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนนิการขอมูลสารสนเทศ 
การประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสือ่สารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตนทุน  รายรับและกาํไรจากการผลิต  การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ  รายไดประชาชาต ิ
องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ  การเงินและการธนาคาร  การคลังรัฐบาล  การคาระหวาง
ประเทศ เงินเฟอ  เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค  วัฎจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  
2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนา

องคการการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การ
ประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด แนวความคดิทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตดัสินใจซื้อ  การแบงสวนตลาด   ตลาด
เปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด  เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
3201-2001 การบัญชีช้ันกลาง 1      2-2-3 
3201-2002 การบัญชีช้ันกลาง 2      2-2-3 
3201-2003 การบัญชีตนทนุ 1      2-2-3 
3201-2004 การบัญชีตนทนุ 2      2-2-3 
3201-2005 การบัญชีช้ันสูง 1      2-2-3 
3201-2006 การบัญชีช้ันสูง 2       2-2-3 
3201-2007 การบัญชีภาษอีากร      2-2-3 
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3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-3 
 (Intermediate Accounting  1) 
 วิชาบงัคับกอน :     หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการรับรูรายการ  การวัดมูลคาและการจําหนายจายโอนของสินทรัพย การแสดง 
รายการและการเปดเผยขอมลู ตามมาตรฐานการบัญชี 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรพัย  รวมทั้งการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 
ในงบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชี 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสินทรพัยในงบการเงิน 
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย  ตามมาตรฐานการบญัชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรูรายการ การวัดมูลคา และการจําหนายจายโอน 
ตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสด ลูกหนี ้ตั๋วเงิน เงินลงทุน  สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมตีัวตน การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน  
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3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-3 
(Intermediate Accounting 2) 

 วิชาบงัคับกอน :    การบัญชีหางหุนสวน 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการรับรูรายการ การวัดมูลคาหนี้สิน สวนของเจาของประเภทหางหุนสวนจํากัด  
และบริษัทจํากัด การแสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีและแสดงรายการเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับหนี้สิน 
สวนของเจาของ ประเภทหางหุนสวนจํากดั และบริษทัจาํกัด ตามมาตรฐานการบัญช ี

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนี้สิน สวนของเจาของ ประเภทหางหุนสวนจํากดั และบริษัทจาํกัด  
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับหนีสิ้น  สวนของเจาของ ประเภทหางหุนสวนจํากัด และบรษิัทจํากดั 

ตามมาตรฐานการบัญชี 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายการ  การวัดมูลคาหนี้สินหมุนเวยีน ประมาณการหนี้สิน  
หนี้สิน 
ที่อาจเกิดขึน้และหนี้สินไมหมุนเวยีน การบัญชีสวนของเจาของประเภทหางหุนสวนจํากัดและบริษทัจํากัด  
ตั้งแตการจดัตัง้ การดําเนนิงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนผูถือหุน การจดัสรรกําไร การเลิกกิจการและการ
ชําระบัญชีการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
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3201-2003 การบัญชีตนทุน 1 2-2-3 
 (Cost Accounting 1) 
 วิชาบงัคับกอน :    หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค แนวคดิเกีย่วกบับัญชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน และวงจร 
ระบบบัญชีตนทุน 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนการผลิต การปนสวนตนทุน ตนทุนงานสั่งทํา ของเสีย ของมี 
ตําหนิ เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม ตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีตนทุน  
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค แนวคิดเกีย่วกับบญัชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุนระบบ
บัญชีตนทุน การบันทึกบัญชีวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต บัญชีตนทุนงานสัง่ทํา วิธีการบญัชี
เกี่ยวกับของเสยี ของมีตําหนิ เศษซาก และบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม 
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3201-2004 การบัญชีตนทุน 2 2-2-3 
 (Cost Accounting 2) 
 วิชาบงัคับกอน :   การบัญชีตนทุน 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวมและผลติภัณฑพลอยได  
การใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม และผลิตภัณฑ 
พลอยไดการใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภณัฑรวม และผลิตภัณฑ 

พลอยได 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวมและผลติภัณฑ 

พลอยไดตามหลักการบัญชรัีบรองทั่วไป 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม 
ผลิตภัณฑพลอยได การใชขอมูลตนทุนเพือ่การวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร 
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3201-2005 การบัญชีชั้นสงู 1 2-2-3 
 (Advanced Accounting 1) 
 วิชาบงัคับกอน :   หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกีย่วกบัหลักการบญัชขีองกจิการรวมคา   ฝากขาย  ขายผอนชาํระและเชาซื้อและ 
การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี และจัดทํางบการเงินของกิจการรวมคา ฝากขาย  ขายผอนชําระและเชาซื้อ 
ตามมาตรฐานการบัญชี 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการรวมคา  ฝากขาย  ขายผอนชําระและเชาซื้อ  และ 
การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ 

2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบญัชีของกจิการรวมคา  ฝากขาย  ขายผอนชําระและเชาซื้อและ 
การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ ตามมาตรฐานการบัญชี 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการรวมคา  ฝากขาย  ขายผอนชําระและเชาซื้อ และการจดัทํา 
งบการเงินจากรายการบันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ  

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3201-2006 การบัญชีชั้นสงู 2 2-2-3 
 (Advanced Accounting 2) 
 วิชาบงัคับกอน :     การบัญชีช้ันสูง 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวม 
ธุรกิจบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และการจดัทํางบการเงินรวม 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา การปริวรรตเงินตรา  การรวม 
ธุรกิจ เงินลงทนุในบริษัทยอย จัดทํางบการเงินรวม ตามมาตรฐานการบญัชี 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา  การรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และงบการเงินรวม 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา  การรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และงบการเงินรวม  ตามมาตรฐานการบัญชี 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบญัชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขาทั้งในและตางประเทศ การปริวรรต
เงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศ  และการจัดทํางบการเงนิรวม 
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3201-2007 การบัญชีภาษอีากร 2-2-3 
 (Taxation Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน :    หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกีย่วกบัภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษเีงินไดหัก ณ ที่จาย 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร 

2. มีทักษะในการคํานวณ การบันทึกบัญชี จดัทํารายงาน และยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษ ี
ตามประมวลรษัฎากร 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ ภาษีเงินอากร ตามประมวลรัษฎากร 
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวธีิการในการเสยีภาษี  การคํานวณ  การบันทึกบัญชี  
การจัดทํารายงาน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล  
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จายภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการบัญช ี
 
 

3201-2101 ระบบบัญชี       3-0-3 
3201-2102 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี     2-2-3 
3201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน     3-0-3 
3201-2104 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน     3-0-3 
3201-2105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ    3-0-3 
3201-2106 การสอบบัญชี       3-0-3 
3201-2107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี     2-2-3 
3201-2108 การภาษีอากร       3-0-3 
3201-2109 การบัญชีการเงิน       2-2-3 
3201-2110 การบัญชีบริหาร       3-0-3 
3201-2111 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3-0-3 
3201-2112 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ     3-0-3 
3201-2113 การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง      2-2-3 
3201-2114 การบัญชีธุรกิจโรงแรม      2-2-3 
3201-2115 การบัญชีเพื่อธุรกิจทองเที่ยว     2-2-3 
3201-2116 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล     2-2-3 
3201-2117 การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   3-0-3 
3201-2118 การเตรียมความพรอมสูอาชีพนักบัญช ี    3-0-3 
3201-2119 การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน   2-2-3 
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3201-2101 ระบบบัญชี 3-0-3 
 (Accounting Systems) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  
2. มีทักษะในการวางระบบบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของระบบบญัชี และการควบคุมภายใน 
2. ปฏิบัติการวางระบบบัญชีของกิจการตามกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายในการเลือกใชเอกสารทางการบัญชี  สมุด
บันทึกรายการขั้นตน  ขั้นตอนการวางระบบบัญชี  วงจรรายได วงจรรายจาย สินคาคงคลัง ตนทุนการผลิต 
สินทรัพยไมหมุนเวยีน เงนิเดือนและคาแรง ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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3201-2102 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบญัชี 2-2-3 
 (Software Package for Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน :   หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
2. มีทักษะในการสรางฐานขอมูล การบันทึกบัญชี และจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ โดยใช 

โปรแกรมสําเร็จรูป  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
2. ปฏิบัติงานบัญชี โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกีย่วกบัความรูพื้นฐานของโปรแกรมสําเรจ็รูปทางการบญัชี  การสรางฐานขอมูลการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีเกีย่วกบัระบบบัญชแียกประเภท ระบบขาย ระบบลูกหนี ้ระบบซื้อ ระบบเจาหนี ้ระบบ
เช็ค ระบบสินคาคงคลัง ระบบสินทรัพยไมหมุนเวียน การจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ   
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3201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 
 (Internal Control and Internal Audit) 
 วิชาบงัคับกอน :     หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับแนวคิดพืน้ฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพีตรวจสอบภายใน  การจัดองคกรและการบริหารงาน  
ตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการทุจริตใน
องคกร  
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3201-2104 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3-0-3 
 (Financial  Report  Analysis) 
 วิชาบงัคับกอน  :     หลักการบัญชีเบื้องตน 2   
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหรายงานทางการเงิน 
2. มีทักษะในการวิเคราะห  แปลความหมายงบการเงิน และประเมนิผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิ ตามวิธีการที่นํามาวิเคราะห ตามมาตรฐานการบัญชี 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใชในการวเิคราะหรายงานทางการเงิน 
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห  แปลความหมาย  และประเมินผลกระทบของงบการเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหรายงานทางการเงิน การนําเทคนิคและ
วิธีการตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน การแปลความหมายและประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคา ที่มีผลตอการวิเคราะหทางการเงิน  
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3201-2105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 
 (Budgetary Planning and Control) 
 วิชาบงัคับกอน  :    หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ 
ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณตามขั้นตอน  สําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมไปใชในการวางแผน ควบคุม วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสาํหรับธุรกิจ 
2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม 
และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนํางบประมาณไปใชในการวางแผน ควบคุม วัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ  โดยใชเทคนิคทางการเงิน การพยากรณทางการเงิน และวิธีอ่ืน ๆ  
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3201-2106 การสอบบัญชี 3-0-3 
 (Auditing) 
 วิชาบงัคับกอน  :    หลักการบัญชีเบื้องตน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี หลักการสอบบัญชี กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับ 
การสอบบัญชี และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบญัชี 

2. มีทักษะเกีย่วกบัการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชี 
2. ปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
ของการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  การประเมินความเสี่ยง  การวางแผนและการจดัทําแนวการตรวจสอบบัญชี 
การรวบรวมและวิเคราะหหลักฐาน การปฏิบัติงานสอบบัญชี  การจัดทํากระดาษทําการและสรุปผล 
การตรวจสอบ 
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3201-2107 สัมมนาเชิงปฏบิัติการวิชาชีพบัญชี 2-2-3  
 (Vocational Seminar - Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน  :     การบัญชีช้ันกลาง 2 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
2. มีทักษะในการจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการวิชาชีพทางการบญัชี  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญช ี และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการบญัชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําแมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ไปใชในการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยใชกรณศีึกษา  บทความและ
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในวิชาชีพบัญช ี 
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3201-2108 การภาษีอากร 3-0-3 
 (Taxation)  
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร 
2. มีทักษะในการคํานวณ และกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ ภาษีเงินได ตามประมวลรษัฎากร 
2. ปฏิบัติงานวิธีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษีเงินได ตามประมวลรัษฎากร  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกีย่วกับหนาที่ในการเสียภาษ ีการคํานวณ การใชและวิธีการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษเีงนิไดนิติบุคคล  ภาษเีงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษมีูลคาเพิ่ม ภาษธุีรกิจเฉพาะ  และภาษี
อ่ืนตามประมวลรัษฎากร 
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3201-2109 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
 (Financial Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับขอสมมติตามแมบทการบัญชี  พระราชบัญญัติการบัญชี หลักการและกระบวน 
การปฏิบัติงานบัญชี สําหรับธุรกิจใหบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับธุรกิจใหบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับธุรกิจใหบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชี สําหรับธุรกิจใหบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอสมมติตามแมบทการบัญชี  พระราชบัญญัติการบัญชี การบันทึกรายการคา 
สําหรับธุรกิจใหบริการ พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมในสมุดบัญชีขั้นตน ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 
งบทดลอง รายการปรับปรุง ปดบัญชี และงบการเงิน  
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3201-2110 การบัญชีบริหาร 3-0-3 
 (Managerial Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน  :  การบัญชีตนทุน 1 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจในการประมวลผลขอมูลที่ใชในการวางแผน และการตัดสินใจ 
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณประจําป และงบประมาณการลงทุน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลที่ใชในการวางแผน และการตัดสินใจ 
2. ปฏิบัติงานวิเคราะหงบการเงิน จัดทํางบประมาณประจําป งบประมาณการลงทุนตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการบัญชีบริหาร ประเภทของขอมูล การวางแผนและการตดัสินใจ  
การวิเคราะหงบการเงิน งบประมาณประจําป งบประมาณการลงทุน และการจัดทํารายงานการเงนิ 
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3201-2111 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3-0-3 
 (Accounting for Management) 
 วิชาบงัคับกอน  :  การบัญชีตนทุน 1 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน ตนทุนการผลิต และความสัมพันธ 

ระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร 
2. มีทักษะในการวิเคราะห และแปลความหมายของงบการเงิน การจัดทํางบประมาณ 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการงบการเงิน ตนทุนการผลิต และงบประมาณ 
2. ปฏิบัติการนํางบการเงิน ตนทุนการผลิต และงบประมาณไปใชในการจัดการ 

 
อธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ความสัมพันธระหวาง
รายการในงบการเงิน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร และการจัดทํางบประมาณ  
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3201-2112  การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 3-0-3 
 (Public Sector Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน  :   หลักการบัญชีเบื้องตน 1 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค และพัฒนาดานการบัญชี  ระบบการบริหารงบประมาณ 

นโยบายบัญชี ระบบบัญชี  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของหนวยงานภาครัฐ  
2. ปฏิบัติงานบัญชีของหนวยงานราชการตามหลักการบญัช ีที่รับรองทัว่ไป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  วตัถุประสงค  แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ 
ระบบการบริหารงบประมาณ  หลักการนโยบายบัญช ี  ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ   การบัญชีและ 
การจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ 
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3201-2113 การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง 2-2-3 
 (Leasing Business Accounting) 
 วิชาบงัคับกอน  :  หลักการบัญชีเบื้องตน 1 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงินของธุรกิจลิสซิ่ง 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบญัชีธุรกิจลิสซิ่ง 
2. ปฏิบัติงานบัญชี ของธุรกิจลิสซิ่งตามมาตรฐานการบัญช ี

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสญัญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาดําเนินงาน การจัดทํา
บัญชีและงบการเงินทางดานผูเชาและผูใหเชาของธุรกิจลิสซิ่งตามมาตรฐานการบัญช ี
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3201-2114 การบัญชีธุรกิจโรงแรม 2-2-3 
 (Hotel Accounting) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจโรงแรม  
2. มีทักษะในการบันทึกรายการในสมุดขั้นตน บัญชีแยกประเภท และการจัดทํางบการเงิน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจโรงแรม 
2. ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจโรงแรม  ภาษีมูลคาเพิ่ม  การวิเคราะหรายการคา  
การควบคุมสนิคา การจดัทําทะเบยีน การกาํหนดรูปแบบ สมุดบัญช ีกําหนดรหัสบัญชี  การบนัทึกรายการใน
สมุดขั้นตนและบัญชแียกประเภท  การจดัทาํงบทดลอง  รายการปรบัปรุง  การปดบัญช ี การจัดทาํงบการเงนิ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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3201-2115 การบัญชีเพื่อธุรกิจทองเที่ยว 2-2-3 
 (Accounting for the Tourism Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจทองเที่ยว 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจ 

ทองเที่ยว 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจทองเที่ยว 
2. ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีธุรกิจทองเที่ยวตามกฎหมาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจทองเที่ยว ภาษีมูลคาเพิ่ม การวิเคราะหรายการคา 
การบันทึกรายการในสมุดขัน้ตน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การปดบัญชี  และการจัดทํา
งบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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3201-2116 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล 2-2-3  
 (Hospital Accounting) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล  
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจสถานพยาบาล  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีธุรกิจสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของธุรกิจสถานพยาบาล  การวิเคราะหรายการคา การบันทึกบัญชี  

การควบคุมสินคา การจัดทําทะเบียน การกําหนดรูปแบบสมุดบัญชี การกําหนดรหัสบญัชี การจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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3201-2117 การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3-0-3 
 (SMEs Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจหลักการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2. ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวปฏิบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การวางแผนระบบ 

บัญชี ระบบทางเดินเอกสารในกจิการ การบันทึกบัญชี  การรายงานทางการเงิน การคํานวณและนาํสงภาษี
ของธุรกิจดวยมือหรือคอมพิวเตอรโดยระบบเครือขาย 
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3201-2118 การเตรียมความพรอมสูอาชพีนักบัญช ี 3-0-3 
 (Preparatory for Accounting Career) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 
2. มีทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 
2. ปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูอาชีพนักบัญชีตามกฎหมาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา   กระทรวงพาณิชย  และประมวลรัษฎากรที่เกีย่วของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
คุณสมบัติของนักบัญชี   การสื่อสาร  บุคลิกภาพ  และการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
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3201-2119 การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 2-2-3 
 (Financial Analysis by Spread sheet Program) 
 วิชาบงัคับกอน  :  หลักการบัญชีเบื้องตน 1 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจ การปฏบิัติงานบันทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงานการเงินดวย 
โปรแกรมตารางงาน 

2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน และขอมลูทางการเงินเกีย่วกับดอกเบีย้เงินงวดมูลคาปจจุบัน 
การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน การใชฟงกช่ันทางการเงิน เพื่อการตดัสินใจดวยโปรแกรมตารางงาน 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบนัทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงานการเงิน 

ดวยโปรแกรมตารางงาน 
2. ปฏิบัติงานวิเคราะหงบการเงิน จัดทําทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินงวดมูลคาปจจุบันการคํานวณ 

อัตราสวนทางการเงิน การใชฟงกช่ันทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจดวยโปรแกรมตารางงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงานการเงินดวย 
โปรแกรมตารางงาน การวิเคราะหงบการเงนิ  ขอมูลทางการเงินที่เกีย่วกับดอกเบีย้เงนิงวด มูลคาปจจุบัน 
การคํานวณอตัราสวนทางการเงิน การใชฟงกช่ันทางการเงินเพื่อการตดัสินใจ 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสร ี

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
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3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติที่ดี มคีวามรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ ไดแก ซ้ือขาย แลกเปลีย่น เชาทรัพย เชาซื้อ
จางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอม ยอมความ 
ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค การจดัตั้ง การดําเนนิงานหางหุนสวน บริษัท
จํากัด และบรษิัทมหาชนจํากัด พระราชบญัญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3201-8001 ฝกงาน *-*-4 
3201-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3201-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3201-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 

วิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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3201-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 

วิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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3201-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 

วิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3201-8002 ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3201-8501 โครงการ *-*-4 
3201-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3201-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3201-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ 
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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3201-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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3201-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพ      ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3201-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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อธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 




