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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการบัญชี 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ              

การแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการบญัชีให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการบญัชี 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานบริการทางการบญัชีตามหลกัการและกระบวนการทางธุรกิจ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้านการบญัชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ง 

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

สาขาวชิาการบญัชี  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นการบญัชีตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 รวบรวมเอกสารและบนัทึกบญัชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินค้า และธุรกิจ 

อุตสาหกรรมสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วนและบริษทัจาํกดั ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

3.3.6 บนัทึกบญัชีโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานบญัชี 

3.3.7  จดัทาํแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้       

นิติบุคคล 
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สาขางานการบัญชี 

3.3.8 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพการบญัชี ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.9 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการบญัชี 

3.3.10 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการบัญชี 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิตและเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 1-4-3 

20201-2002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 1-4-3 

20201-2003 การบญัชีบริษทัจาํกดั 1-4-3 

20201-2004 การบญัชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

20201-2005 การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1-4-3 

20201-2006 การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1-4-3 

20201-2007 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 1-4-3 

20201-2008 กระบวนการจดัทาํบญัชี 1-4-3 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

2.3.1  สาขางานการบัญชี  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท–ป-น 

20201-2101 การบญัชีสินคา้และระบบใบสาํคญั 1-4–3 

20201-2102 การบญัชีตัว๋เงิน 1-4-3 

20201-2103 การบญัชีกิจการพิเศษ 2-2-3 

20201-2104 การบญัชีร่วมคา้และฝากขาย 2-2-3 

20201-2105 การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 2-2-3 

20201-2106 การประยกุตโ์ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 1-4-3 

20201-2107 การบญัชีปฏิบติัการภาษาองักฤษ 2-2-3 

20201-2108 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2109 โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2110 การคาํนวณตน้ทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20201*2101 ถึง 20201*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-5101 ปฏิบติังานการบญัชี 1 *-*-* 

20201-5102 ปฏิบติังานการบญัชี 2 *-*-* 

20201-5103 ปฏิบติังานการบญัชี 3 *-*-* 

20201-5104 ปฏิบติังานการบญัชี 4 *-*-* 

20201-5105 ปฏิบติังานการบญัชี 5 *-*-* 

20201-5106 ปฏิบติังานการบญัชี 6 *-*-* 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20201-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20201-8002 และ 20201-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20201-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20201-8502 และ 20201-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 1-4-3 

20201-2002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 1-4-3 

20201-2003 การบญัชีบริษทัจาํกดั 1-4-3 

20201-2004 การบญัชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

20201-2005 การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1-4-3 

20201-2006 การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1-4-3 

20201-2007 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 1-4-3 

20201-2008 กระบวนการจดัทาํบญัชี 1-4-3 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการบัญชี  

(Accounting) 

20201-2101 การบญัชีสินคา้และระบบใบสาํคญั 1-4-3 

20201-2102 การบญัชีตัว๋เงิน 1-4–3 

2201–2103 การบญัชีกิจการพิเศษ 2-2-3 

20201-2104 การบญัชีร่วมคา้และฝากขาย 2-2-3 

20201-2105 การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 2-2-3 

20201-2106 การประยกุตโ์ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 1-4-3 

20201-2107 การบญัชีปฏิบติัการภาษาองักฤษ 2-2-3 

20201-2108 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2109 โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2110 การคาํนวณตน้ทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20201-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  

เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         

การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 

 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สัญญา และหน้ี 

2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพเขา้ใจหลกัการ วธีิการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์

2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยืม การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               

การฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวธีิการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา

เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Accounting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี

ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ

บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ

คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ

ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 
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20200-1003 การขายเบื้องต้น 1-2-2 

 (Basic Selling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั

ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20200-1004 พมิพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic Thai Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 

2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์องักฤษเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic English Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 

2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20201-2001 การบัญชีธุรกจิซ้ือขายสินค้า 1-4-3 

 (Accounting  for Merchandising Business) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขาย

สินคา้ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงิน สําหรับกิจการ

เจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัตรงต่อเวลา  และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

2. บนัทึกบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ในสมุดรายวนัทัว่ไป

และสมุดรายวนัเฉพาะ ตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว  ประเภทธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา้  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้สาํหรับกิจการท่ีจดทะเบียนและ

ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะดว้ยวธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ

ส้ินงวด การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และปิดบญัชีเม่ือส้ินงวด

บญัชี กระดาษทาํการ งบกาํไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลงัปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 

จดัทาํแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-3 

 (Accounting for Partnership) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินสําหรับกิจการ

หา้งหุน้ส่วน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้างหุ้นส่วน 

การจดัตั้งห้างหุ้นส่วน การบนัทึกรายการเปิดบญัชี การแบ่งผลกาํไรขาดทุน การบนัทึกบญัชีตามวิธีทุน

เปล่ียนแปลงและวิธีทุนคงท่ี  การจดัทาํงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย  การเลิก

กิจการและการชาํระบญัชีหา้งหุน้ส่วน  
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20201-2003 การบัญชีบริษัทจํากดั 1-4-3 

 (Accounting for Company Limited) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของบริษทัจาํกดั 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและการนาํเสนองบการเงินสําหรับ

บริษทัจาํกดั 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับญัชีสาํหรับบริษทัจาํกดั  

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับบริษทัจาํกดัตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย    กฎหมายท่ีเก่ียวกบับริษทัจาํกดั การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้ง

บริษทั  การจาํหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน  การจดัสรรกาํไร  โดยตั้งสาํรองตามกฎหมาย

และสํารองอ่ืน  การจัดทาํงบการเงินของบริษัทจาํกัด  การเลิกกิจการและชําระบัญชี รวมทั้ งการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี   
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20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

 (Accounting for Industrial Manufacturing) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินสําหรับกิจการ

อุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา  รักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ลกัษณะของกิจการอุตสาหกรรม องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิต การรับ

จ่ายวตัถุดิบ การคาํนวณค่าแรงงาน ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย เงินประกนัสังคม ค่าใชจ่้ายการผลิต การบนัทึก

บญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบตามวิธีบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง  การบนัทึกบญัชีค่าแรงและ

ค่าใชจ่้ายการผลิต การคาํนวณตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง  ปิดบญัชี  การจดัทาํ

งบตน้ทุนผลิต  และงบการเงิน 
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20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-3 

 (Accounting for Personal Income Tax) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

2. มีทกัษะการคาํนวณ บนัทึกบญัชี และจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการคาํนวณและจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

2. คาํนวณและจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3. บนัทึกบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดา เงินไดพ้ึงประเมิน เงินไดพ้ึงประเมิน

ท่ีไดรั้บการยกเวน้  การหักค่าใช้จ่าย  ค่าลดหย่อน  การคาํนวณภาษี  การจดัทาํและยื่นแบบแสดงรายการ         

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  และการบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย   
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20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-3 

 (Accounting for Corporate Income Tax) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บนัทึกบญัชีและจดัทาํแบบแสดงรายการเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย

และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  การคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   

การบนัทึกบญัชี  วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงรอบและส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

รวมทั้งการคาํนวณเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย การบนัทึกบญัชี  การจดัทาํหนงัสือรับรองการหกัภาษี  

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และวธีิการนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20201-2007 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี 1-4-3 

 (Using Computer in Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

 จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชีเก่ียวกบัเอกสารทางการคา้และกระบวนการจดัทาํ

บญัชีของธุรกิจ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีโดยการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

2. จดัทาํบญัชีโดยใชค้อมพิวเตอร์เก่ียวกบัเอกสารทางการคา้และการบนัทึกขอ้มูลรายการคา้ 

3. จดัทาํงบการเงินตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัรายการทางการบญัชีของกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้  โดยจดัทาํ

เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การป้อนขอ้มูล รวมทั้งการออกรายงานและการจดัทาํงบการเงินผา่นการใช้

คอมพิวเตอร์ 
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20201-2008 กระบวนการจัดทาํบัญชี 1-4-3 

 (Accounting Process) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบัการทาํบญัชีและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของธุรกิจบริการ  

ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบของกิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน

และบริษทัจาํกดั 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินในการ

ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชี  

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนอ  

งบการเงินในการปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชี 

2. บนัทึกบญัชีจากเอกสารการเงินสาํหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจ

อุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัทาํงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 กระบวนการจดัทาํบญัชีตามวงจร

บญัชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจและการจดัการ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์รายการคา้จากเอกสาร จดัทาํงบการเงิน ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการบัญชี  

(Accounting) 
 

20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ 1-4-3 

(Accounting for Inventory and Voucher System) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและระบบใบสาํคญั 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3. จดัการและวดัมูลค่าสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัระบบใบสาํคญั 

5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีวชิาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและ

ระบบใบสาํคญั 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3. จดัทาํแผน่งานสินคา้คงคลงัและวดัมูลค่าสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัระบบใบสาํคญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ดว้ยวิธีการบนัทึก

บญัชีสินคา้คงคลงัทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลกัการจดัการสินคา้  ขั้นตอนและ

วธีิการปฏิบติังานการจดัซ้ือ  การกาํหนดจุดสั่งซ้ือ  การตรวจรับ  จดัเก็บสินคา้และใหร้หสัสินคา้  จดัทาํบญัชี

ควบคุมสินคา้ จดัทาํเอกสารการเบิกจ่าย การตรวจนบั การวดัมูลค่าและรายงานสินคา้คงเหลือในวนัส้ินงวด

บญัชี รวมทั้งปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิการ  ลกัษณะของระบบใบสาํคญั  วธีิการจดัเก็บใบสาํคญั  การบนัทึกรายการ

ในทะเบียนใบสาํคญั  และทะเบียนจ่ายเช็ค 
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20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน 1-4-3 

(Accounting for Bill) 

วชิาบงัคบัก่อน :  20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

2. มีทกัษะการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

3. คาํนวณดอกเบ้ียของตัว๋เงิน 

4. แสดงบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงินในงบการเงิน  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและประเภทของตัว๋เงิน  คาํนวณวนัครบกาํหนดตัว๋เงินและ

ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน  สมุดทะเบียนเก่ียวกบัตัว๋เงิน การปรับปรุงบญัชีและการปิด

บญัชีเก่ียวกบัดอกเบ้ียตัว๋เงินในวนัส้ินงวดบญัชี  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการสลกัหลงัโอนตัว๋เงินการขายลด

ตัว๋เงินและตัว๋เงินขาดความเช่ือถือ  
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20201-2103 การบัญชีกจิการพเิศษ 2-2-3 

(Accounting for Special Enterprises) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน 

สถานพยาบาล  มูลนิธิ  สมาคม สโมสร เกษตรกรและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีของกิจการพิเศษเพื่อประยกุตใ์นการดาํเนินงาน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการพิเศษ 

2. บนัทึกบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร 

เกษตรกรและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการพิเศษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน  สถานพยาบาล มูลนิธิ   

สมาคม  สโมสร เกษตรกร  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและจดัทาํงบการเงิน 
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20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-3 

 (Accounting for Joint Venture and Consignment) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินของกิจการร่วมคา้

และฝากขายสินคา้ 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบญัชีของกิจการร่วมค้าและ

ฝากขายสินค้า 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ตามรูปแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการร่วมคา้ การบนัทึก

บญัชีของกิจการร่วมคา้โดยวธีิผูร่้วมคา้แต่ละฝ่ายจดบนัทึกรายการทั้งส้ินในสมุดบญัชีของตน  วธีิการบญัชีท่ี

ใช้สมุดบญัชีชุดหน่ึงต่างหาก  การคาํนวณกาํไรขาดทุนก่อนร่วมคา้ส้ินสุด  การปรับปรุง  การปิดบญัชี

ในวนัส้ินงวดบญัชี  การปิดบญัชีเม่ือการร่วมคา้ส้ินสุดและแสดงรายการร่วมคา้ในงบการเงิน รวมทั้งปฏิบติั

เก่ียวกบัการบญัชีฝากขายสินคา้ วิธีส่งสินคา้ไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่ายหน้ีสินระหวา่งผูฝ้ากขาย

กบัผูรั้บฝากขาย  และการแสดงรายการเก่ียวกบัการฝากขายในงบการเงิน 
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20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-3 

 (Accounting for Single Entry and Reconciliation) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้ายตาม 

ระบบบญัชีเด่ียว เพื่อจดัทาํงบการเงิน 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีเด่ียว 

3. มีทกัษะจดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดยอ่ย 

4. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้ายตาม

หลกัการบญัชีเด่ียวเพื่อจดัทาํงบการเงิน 

2. คาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้และค่าใชจ่้าย ตามหลกัการบญัชีเด่ียว 

3. จดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีเด่ียว 

4. จดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดยอ่ย  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การคาํนวณยอดซ้ือสินคา้ ยอดขายสินคา้  สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ รายได ้ค่าใช้จ่าย กาํไรหรือขาดทุนตามระบบบญัชีเด่ียว การคาํนวณโดยใช้อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้

และการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งปฏิบติัการกระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจดัทาํเงินสดยอ่ย 
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20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 1-4-3 

 (Application of Spread Sheet Program for Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี  

2. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี  

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 

2. บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมตารางงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน 

การป้อนและจดัรูปแบบขอ้มูล  การสร้างสูตร  และการใช้ฟังก์ชั่นในการคาํนวณเพื่อสร้างสมุดบนัทึก

รายการขั้นตน้  การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  การปรับแกข้อ้มูล การจดัการฐานขอ้มูลในตารางงาน  

การจดัทาํรายงานทางการเงิน   การออกรายงานและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบขอ้ความและแผนภูมิ  
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20201-2107 การบัญชีปฏิบัติการภาษาองักฤษ 2-2-3 

(Accounting for English Practice) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

2. มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบัการปฏิบติังานบญัชีเบ้ืองตน้ของกิจการเจา้ของคนเดียว 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

2. จดัทาํบญัชีภาษาองักฤษสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

3. จดัทาํงบการเงินภาษาองักฤษสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเป็นภาษาองักฤษสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ในสมุด

รายงานทัว่ไป  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท จดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง  รายการ

ปิดบญัชี จดัทาํงบกาํไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
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20201-2108 การบัญชีสหกรณ์ 2-2-3 

(Accounting  for Cooperative) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200–1002  การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์และกระบวนการปฏิบติังาน

บญัชีสหกรณ์ 

2. มีทกัษะการบนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามและระเบียบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์และกระบวนการ

ปฏิบติังานบญัชีสหกรณ์ 

2. จดัทาํเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตร 

3. บนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามมาตรฐานการบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

4. จดัทาํงบการเงินของสหกรณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  วิธีบญัชีสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ โครงสร้างประเภทและ

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตร การจดัทาํเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

การบนัทึกรายการบญัชี การผ่านรายการบญัชีแยกประเภท การจดัทาํงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี        

การปิดบญัชี  การจดัทาํงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
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20201-2109 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์ 2-2-3 

(General Ledger Accounting  Software for Cooperative) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20201–2108  การบญัชีสหกรณ์ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับบญัชีสหกรณ์ 

2. มีทกัษะการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี จดัทาํรายงานในรูปแบบต่าง ๆ และรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับบญัชีสหกรณ์ 

2. บนัทึกขอ้มูลงานบญัชีสหกรณ์ตามหลกัการและกระบวนการโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภท

และคาํนึงถึงความปลอดภยัของขอ้มูล 

3. จดัทาํรายงานบญัชีสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานการใช้โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสําหรับ

บญัชีสหกรณ์ การสร้างฐานข้อมูล การบนัทึกข้อมูลทางบญัชี การจดัทาํรายงานในรูปแบบต่าง ๆ และ        

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
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20201-2110 การคํานวณต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Cost Calculation for Careers) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพต่าง ๆ  

2. มีทกัษะการคาํนวณและจดัทาํรายงานตน้ทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา   

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพ 

2. คาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพต่าง ๆ  

3. จดัทาํรายงานตน้ทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัหลกัการคาํนวณตน้ทุนและจดัทาํรายงานเก่ียวกบัตน้ทุนของธุรกิจและงานอาชีพต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการวางแผน ควบคุม 

และตดัสินใจ 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20201-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20201-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20201-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20201-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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20000-20xx กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0-2-0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ               

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั             

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ              

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่ม

และการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม           

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
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ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 
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12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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