หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อ สาร ทัก ษะการคิ ด และ
การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พการบัญชี ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบัญชี
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานบริ การทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการทางธุ รกิจ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานด้านการบัญชี ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 รวบรวมเอกสารและบันทึก บัญชี ข องธุ รกิ จบริ การ ธุ รกิ จซื้ อขายสิ นค้า และธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั จํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
3.3.6 บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
3.3.7 จัดทําแบบแสดงรายการภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา และภาษี เงิ นได้
นิติบุคคล
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สาขางานการบัญชี
3.3.8 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพการบัญชี ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุ ม
ในบางเรื่ อง
3.3.9 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี
3.3.10 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิตและเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1210

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
สาขาวิชาการบัญชี

1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
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ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

สาขาวิชาการบัญชี

• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
สาขาวิชาการบัญชี

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001-2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20201-2001
20201-2002
20201-2003
20201-2004
20201-2005
20201-2006
20201-2007
20201-2008

ชื่ อวิชา
การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
การบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วน
การบัญชีบริ ษทั จํากัด
การบัญชี อุตสาหกรรม
การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
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ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

สาขาวิชาการบัญชี

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้จนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานการบัญชี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท–ป-น
20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ
1-4–3
20201-2102 การบัญชีตวั๋ เงิน
1-4-3
20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ
2-2-3
20201-2104 การบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย
2-2-3
20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด
2-2-3
20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
1-4-3
20201-2107 การบัญชีปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ
2-2-3
20201-2108 การบัญชีสหกรณ์
2-2-3
20201-2109 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์
2-2-3
20201-2110 การคํานวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
1-2-2
20201*2101 ถึง 20201*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20201-5101 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 1
*-*-*
20201-5102 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 2
*-*-*
20201-5103 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 3
*-*-*
20201-5104 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 4
*-*-*
20201-5105 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 5
*-*-*
20201-5106 ปฏิบตั ิงานการบัญชี 6
*-*-*
สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20201-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20201-8002 และ 20201-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20201-8001
20201-8002
20201-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20201-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20201-8502 และ 20201-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20201-8501
20201-8502
20201-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005

ชื่ อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการบัญชี

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001–2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20201-2001
20201-2002
20201-2003
20201-2004
20201-2005
20201-2006
20201-2007
20201-2008

การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
การบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วน
การบัญชีบริ ษทั จํากัด
การบัญชี อุตสาหกรรม
การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
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2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

สาขางานการบัญชี
(Accounting)
20201-2101
การบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ
20201-2102
การบัญชีตวั๋ เงิน
2201–2103
การบัญชีกิจการพิเศษ
20201-2104
การบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย
20201-2105
การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด
20201-2106
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
20201-2107
การบัญชีปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ
20201-2108
การบัญชีสหกรณ์
20201-2109
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์
20201-2110
การคํานวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20201-8001
20201-8002
20201-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-8501
20201-8502
20201-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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1-4-3
1-4–3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การ ควบคุ ม ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาด้า นอาชี ว อนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดํา เนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้ น เครื่ องหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย
เครื่ องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไ ข
ปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสั ม พันธ์ ข องพลัง งาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมกับ การดํา รงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ข องพลังงาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิต ด้วยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนิ นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ า หมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิ จและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1005

กฎหมายพาณิชย์
(Commercial Laws)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเข้าใจหลักการ วิธีการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิ ชย์
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุ คคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้ อขาย เช่าซื้ อ จ้างทําของ รับส่ งของ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิ บตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ
การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1001

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐศาสตร์
2. นําความรู ้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุ ปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุ ล ยภาค
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝื ดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1002

การบัญชี เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Accounting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดบัญชี สาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปของธุ รกิจบริ การเจ้าของ
คนเดียวในสมุดรายวันทัว่ ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1003

การขายเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Selling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและความมีมนุษย์สัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนัก
ขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1004

พิมพ์ ไทยเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic Thai Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย
2. มีทกั ษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสื อภายนอกและหนังสื อภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์ไ ทยแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์ แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ อ งหมายการพิ ม พ์ป ระโยค การคํา นวณคํา สุ ท ธิ การพิ ม พ์ห นัง สื อ ภายนอก หนัง สื อ ภายในและ
การบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1005

พิมพ์ องั กฤษเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic English Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์องั กฤษ
2. มีทกั ษะในการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุ รกิจตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์อ ัง กฤษแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุ ทธิ จดหมายธุ รกิ จ และการบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20201-2001

การบัญชี ธุรกิจซื้อขายสิ นค้ า
1-4-3
(Accounting for Merchandising Business)
วิชาบังคับก่อน : 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจซื้ อขาย
สิ นค้า
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชี ตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี และนําเสนองบการเงิน สําหรับกิจการ
เจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า
2. บันทึกบัญชี สําหรับกิจการเจ้าของคนเดี ยวประเภทธุ รกิ จซื้ อขายสิ นค้า ในสมุดรายวันทัว่ ไป
และสมุดรายวันเฉพาะ ตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี
3. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุ รกิจ
ซื้อขายสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้าสําหรับกิจการที่จดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวันทัว่ ไปและสมุดรายวันเฉพาะด้วยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
สิ้ นงวด การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุ ง การแก้ไขข้อผิดพลาด และปิ ดบัญชีเมื่อสิ้ นงวด
บัญชี กระดาษทําการ งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิ น งบทดลองหลังปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
จัดทําแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
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20201-2002

การบัญชี ห้างหุ้นส่ วน
1-4-3
(Accounting for Partnership)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการห้างหุ น้ ส่ วน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชี ตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินสําหรับกิจการ
ห้างหุ น้ ส่ วน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการห้างหุ น้ ส่ วน
2. บันทึกบัญชีสาํ หรับกิจการห้างหุ น้ ส่ วนตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี
3. จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการห้างหุ น้ ส่ วนตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ ้นส่ วน
การจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วน การบันทึ กรายการเปิ ดบัญชี การแบ่งผลกําไรขาดทุ น การบันทึ กบัญชี ตามวิ ธีทุน
เปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทํางบการเงิน การรั บหุ ้นส่ วนใหม่ หุ ้นส่ วนลาออก หุ ้นส่ วนตาย การเลิก
กิจการและการชําระบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วน
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2003

การบัญชี บริษัทจํากัด
1-4-3
(Accounting for Company Limited)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีของบริ ษทั จํากัด
2. มี ทกั ษะการปฏิ บตั ิ งานบัญชี ตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี และการนําเสนองบการเงิ นสําหรับ
บริ ษทั จํากัด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบัญชีสาํ หรับบริ ษทั จํากัด
2. บันทึกบัญชีสาํ หรับบริ ษทั จํากัดตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี
3. จัดทํางบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับบริ ษทั จํากัด การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริ ษทั การจําหน่ายหุ ้นทุน การริ บหุ ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกําไร โดยตั้งสํารองตามกฎหมาย
และสํา รองอื่ น การจัด ทํา งบการเงิ น ของบริ ษ ัท จํา กัด การเลิ ก กิ จ การและชํา ระบัญ ชี รวมทั้ง การแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดทางบัญชี
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2004

การบัญชี อุตสาหกรรม
1-4-3
(Accounting for Industrial Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชี ตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
3. มีกิจนิ สัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา รักษาสิ่ งแวดล้อม และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบัญชีสาํ หรับกิจการอุตสาหกรรม
2. บันทึกบัญชีสาํ หรับกิจการอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี
3. จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการอุตสาหกรรมตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับ
จ่ายวัตถุดิบ การคํานวณค่าแรงงาน ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึก
บัญชี เกี่ ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบญั ชี สินค้าคงเหลือแบบสิ้ นงวดและแบบต่อเนื่ อง การบันทึกบัญชี ค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต การคํานวณต้นทุนสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จ กระดาษทําการ รายการปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี การจัดทํา
งบต้นทุนผลิต และงบการเงิน
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20201-2005

การบัญชี ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1-4-3
(Accounting for Personal Income Tax)
วิชาบังคับก่อน : 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. มีทกั ษะการคํานวณ บันทึกบัญชี และจัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคํานวณและจัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. คํานวณและจัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. บันทึกบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคํานวณภาษี การจัดทําและยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
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20201-2006

การบัญชี ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
1-4-3
(Accounting for Corporate Income Tax)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การบัญ ชี ภ าษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ภาษี เ งิ น ได้หัก ณ ที่ จ่ า ย และภาษี ที่
เกี่ยวข้อง
2. คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกบัญชี และจัดทําแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
และภาษีที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล การคํานวณกําไรสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
การบันทึ กบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้นิติบุคคลครึ่ งรอบและสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
รวมทั้งการคํานวณเกี่ ยวกับภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทําหนังสื อรับรองการหักภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่าย และวิธีการนําส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
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20201-2007

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
1-4-3
(Using Computer in Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี เกี่ยวกับเอกสารทางการค้าและกระบวนการจัดทํา
บัญชีของธุ รกิจ
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชีโดยการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
2. จัดทําบัญชี โดยใช้คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับเอกสารทางการค้าและการบันทึกข้อมูลรายการค้า
3. จัดทํางบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีของกิจการบริ การและกิจการซื้ อขายสิ นค้า โดยจัดทํา
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การป้ อนข้อมูล รวมทั้งการออกรายงานและการจัดทํางบการเงินผ่านการใช้
คอมพิวเตอร์
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20201-2008

กระบวนการจัดทําบัญชี
1-4-3
(Accounting Process)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการทําบัญชีและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีของธุ รกิจบริ การ
ธุ รกิจซื้อขายสิ นค้า และธุ รกิจอุตสาหกรรมในรู ปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ น้ ส่ วน
และบริ ษทั จํากัด
2. มี ท ัก ษะการปฏิ บ ัติ ง านบัญ ชี ต ามขั้น ตอนการจัด ทํา บัญ ชี แ ละนํา เสนองบการเงิ น ในการ
ปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีและนําเสนอ
งบการเงินในการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพบัญชี
2. บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสําหรับธุ รกิจบริ การ ธุ รกิจซื้อขายสิ นค้า และธุ รกิจ
อุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีที่ระบุในกฎหมายทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทํางบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กระบวนการจัดทําบัญชี ตามวงจร
บัญชี ของธุ รกิ จบริ การ ธุ รกิ จซื้ อขายสิ นค้า และธุ รกิ จอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุ รกิ จและการจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร จัดทํางบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการบัญชี
(Accounting)
20201-2101

การบัญชี สินค้ าและระบบใบสํ าคัญ
1-4-3
(Accounting for Inventory and Voucher System)
วิชาบังคับก่อน : 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชี เกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังและระบบใบสําคัญ
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
3. จัดการและวัดมูลค่าสิ นค้าคงคลังตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีวชิ าชี พ
บัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังและ
ระบบใบสําคัญ
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
3. จัดทําแผ่นงานสิ นค้าคงคลังและวัดมูลค่าสิ นค้าคงคลังตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินของธุ รกิจซื้อขายสิ นค้าด้วยวิธีการบันทึก
บัญชี สินค้าคงคลังทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักการจัดการสิ นค้า ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบตั ิงานการจัดซื้ อ การกําหนดจุดสัง่ ซื้อ การตรวจรับ จัดเก็บสิ นค้าและให้รหัสสิ นค้า จัดทําบัญชี
ควบคุมสิ นค้า จัดทําเอกสารการเบิกจ่าย การตรวจนับ การวัดมูลค่าและรายงานสิ นค้าคงเหลือในวันสิ้ นงวด
บัญชี รวมทั้งปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะของระบบใบสําคัญ วิธีการจัดเก็บใบสําคัญ การบันทึกรายการ
ในทะเบียนใบสําคัญ และทะเบียนจ่ายเช็ค

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2102

การบัญชี ตั๋วเงิน
1-4-3
(Accounting for Bill)
วิชาบังคับก่อน : 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชี เกี่ยวกับตัว๋ เงิน
2. มีทกั ษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
3. คํานวณดอกเบี้ยของตัว๋ เงิน
4. แสดงบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงินในงบการเงิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตัว๋ เงิ น คํานวณวันครบกําหนดตัว๋ เงิ นและ
ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับตัว๋ เงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตัว๋ เงิน การปรับปรุ งบัญชี และการปิ ด
บัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตัว๋ เงินในวันสิ้ นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตัว๋ เงินการขายลด
ตัว๋ เงินและตัว๋ เงินขาดความเชื่อถือ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2103

การบัญชี กจิ การพิเศษ
2-2-3
(Accounting for Special Enterprises)
วิชาบังคับก่อน : 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชี ของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน
สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร เกษตรกรและผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการพิเศษเพื่อประยุกต์ในการดําเนินงาน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการพิเศษ
2. บันทึกบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร
เกษตรกรและผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ
3. จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ
สมาคม สโมสร เกษตรกร ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระและจัดทํางบการเงิน
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20201-2104

การบัญชี ร่วมค้ าและฝากขาย
2-2-3
(Accounting for Joint Venture and Consignment)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชี ของกิจการร่ วมค้าและฝากขายสิ นค้า
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี และนําเสนองบการเงินของกิจการร่ วมค้า
และฝากขายสิ นค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการปฏิ บ ัติง านบัญชี ข องกิ จการร่ วมค้า และ
ฝากขายสิ นค้า
2. บันทึกบัญชีสาํ หรับกิจการร่ วมค้าและฝากขายสิ นค้าตามขั้นตอนการจัดทําบัญชี
3. จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการร่ วมค้าและฝากขายสิ นค้าตามรู ปแบบที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชี ของกิ จการร่ วมค้า การบันทึก
บัญชีของกิจการร่ วมค้าโดยวิธีผรู ้ ่ วมค้าแต่ละฝ่ ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้ นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชี ที่
ใช้ส มุ ดบัญชี ชุ ดหนึ่ ง ต่างหาก การคํา นวณกํา ไรขาดทุ นก่อนร่ วมค้า สิ้ นสุ ด การปรั บ ปรุ ง การปิ ดบัญชี
ในวันสิ้ นงวดบัญชี การปิ ดบัญชี เมื่อการร่ วมค้าสิ้ นสุ ดและแสดงรายการร่ วมค้าในงบการเงิน รวมทั้งปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการบัญชี ฝากขายสิ นค้า วิธีส่งสิ นค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่ายหนี้สินระหว่างผูฝ้ ากขาย
กับผูร้ ับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน
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20201-2105

การบัญชี เดี่ยวและการกระทบยอด
2-2-3
(Accounting for Single Entry and Reconciliation)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายตาม
ระบบบัญชีเดี่ยว เพื่อจัดทํางบการเงิน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานบัญชีเดี่ยว
3. มีทกั ษะจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย
4. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคํานวณสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีเดี่ยวเพื่อจัดทํางบการเงิน
2. คํานวณสิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ตามหลักการบัญชีเดี่ยว
3. จัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีเดี่ยว
4. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การคํานวณยอดซื้ อสิ นค้า ยอดขายสิ นค้า สิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของ
เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรหรื อขาดทุนตามระบบบัญชี เดี่ ยว การคํานวณโดยใช้อตั ราส่ วนกําไรขั้นต้น
และการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งปฏิบตั ิการกระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจัดทําเงินสดย่อย
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20201-2106

การประยุกต์ โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
1-4-3
(Application of Spread Sheet Program for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2. บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
3. จัดทํางบการเงินและนําเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเริ่ มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่ วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน
การป้ อนและจัดรู ป แบบข้อมู ล การสร้ า งสู ตร และการใช้ฟัง ก์ชั่นในการคํานวณเพื่ อสร้ า งสมุ ดบันทึ ก
รายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ขอ้ มูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน
การจัดทํารายงานทางการเงิน การออกรายงานและนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบข้อความและแผนภูมิ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2107

การบัญชี ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2-2-3
(Accounting for English Practice)
วิชาบังคับก่อน : 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียว
2. มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบัญชีเบื้องต้นของกิจการเจ้าของคนเดียว
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียว
2. จัดทําบัญชีภาษาอังกฤษสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
3. จัดทํางบการเงินภาษาอังกฤษสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการบันทึกบัญชี เป็ นภาษาอังกฤษสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ในสมุด
รายงานทัว่ ไป ผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุ ง รายการ
ปิ ดบัญชี จัดทํางบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2108

การบัญชี สหกรณ์
2-2-3
(Accounting for Cooperative)
วิชาบังคับก่อน : 20200–1002 การบัญชีเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบตั ิงาน
บัญชีสหกรณ์
2. มีทกั ษะการบันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามและระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานบัญชีสหกรณ์
2. จัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร
3. บันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชี และระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด
4. จัดทํางบการเงินของสหกรณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ วิธีบญั ชีสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โครงสร้างประเภทและ
การดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร การจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
การบันทึ กรายการบัญชี การผ่านรายการบัญชี แยกประเภท การจัดทํางบทดลอง รายการปรั บปรุ ง บัญชี
การปิ ดบัญชี การจัดทํางบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
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20201-2109

โปรแกรมระบบบัญชี แยกประเภทสํ าหรับสหกรณ์
2-2-3
(General Ledger Accounting Software for Cooperative)
วิชาบังคับก่อน : 20201–2108 การบัญชีสหกรณ์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับบัญชีสหกรณ์
2. มีทกั ษะการบันทึกข้อมูลทางบัญชี จัดทํารายงานในรู ปแบบต่าง ๆ และรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับบัญชี สหกรณ์
2. บันทึกข้อมูลงานบัญชีสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
และคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล
3. จัดทํารายงานบัญชีสหกรณ์ในรู ปแบบต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการและพื้นฐานการใช้โปรแกรมระบบบัญชี แยกประเภทสําหรั บ
บัญชี ส หกรณ์ การสร้ า งฐานข้อมู ล การบันทึ ก ข้อมู ล ทางบัญชี การจัดทํา รายงานในรู ป แบบต่ า ง ๆ และ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-2110

การคํานวณต้ นทุนเพื่องานอาชี พ
1-2-2
(Cost Calculation for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนเพื่อนําไปใช้ในงานอาชีพต่าง ๆ
2. มีทกั ษะการคํานวณและจัดทํารายงานต้นทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนเพื่อนําไปใช้ในงานอาชีพ
2. คํานวณต้นทุนเพื่อนําไปใช้ในงานอาชีพต่าง ๆ
3. จัดทํารายงานต้นทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการคํานวณต้นทุนและจัดทํารายงานเกี่ยวกับต้นทุนของธุ รกิจและงานอาชีพต่าง ๆ
ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิ ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผน ควบคุม
และตัดสิ นใจ
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ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20201-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20201-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20201-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20201-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-8502

โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20201-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20201-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บ ัติ ต นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ คํา ปฏิ ญ าณและกฏของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ มี ท ัก ษะ
ทางลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ
การปฏิ บ ัติ ต นตามคํา ปฏิ ญ าณ กฏ ระเบี ยบวิ นัยของลู กเสื อวิ สามัญ กิ จกรรมทักษะทางลู กเสื อ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้ างทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมองค์ก ารวิช าชี พ กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งทัก ษะและประสบการณ์ วิช าการ
และวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
กิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อชุ ม ชนและท้องถิ่ น โดยการวางแผน ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุ งการทํางาน
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20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจความสํ า คัญ และหลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต นตามหลัก ธรรม กฎระเบี ย บ วัฒนธรรม
อันดี งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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