
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพบัญชี
ใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชพี 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชน  หรืออาชีพอิสระอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผนการปฏิบัติงาน  และแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล  
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

5. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อปลูกฝงใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคมุ  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 เขาใจหลักเกณฑและกระบวนการของงานบัญชีการเงิน งานบัญชีช้ันกลาง  งานบัญชี

ช้ันสูง  งานบัญชีตนทุน  งานตรวจสอบภาพใน   
7 บันทึกบัญชีเกีย่วกับงานบัญชีการเงิน งานบัญชีช้ันกลาง งานบัญชีช้ันสูง  งานบัญชี

ตนทุน  งานตรวจสอบภายใน   
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบญัช ี

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ไมนอยกวา  85   หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชพี  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ตอไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001 ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบื้องตน  1 3 (4) 
3200 – 0003 บัญชีเบื้องตน  2 3 (4) 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน 3 (3) 
3200 – 0005 การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญท่ัวไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวย
กิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชวีิตกบัเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1 หนวยกติ  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชวีิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพนัธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

  

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสาํหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธรุกิจคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธรุกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาองักฤษธรุกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจนีเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 



 

สาขาวิชาการบัญชี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

~ 7 ~

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3201 – 2001  การบัญชีช้ันกลาง  1 3 (4) 
3201 – 2002  การบัญชีช้ันกลาง  2 3 (4) 
3201 – 2003  การบัญชีตนทุน  1 3 (4) 
3201 – 2004  การบัญชีตนทุน  2 3 (4) 
3201 – 2005  การบัญชีช้ันสูง  1 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3201 – 2006  การบัญชีช้ันสูง  2 3 (4) 
3201 – 2007 การบัญชีภาษอีากร 3 (3) 
3201 – 2008  การตรวจสอบภายใน 3 (3) 
3201 – 2009  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 (3) 
3201 – 2010  ระบบบัญชี 3 (3) 
3201 – 2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3 (3) 
3201 – 2012  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3 (3) 
3201 – 2013  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (4) 
3201 – 2014  การสอบบัญชี 3 (3) 
3201 – 2015  การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (3) 
3201 – 2016  การบัญชีรัฐบาล 3 (3) 
3201 – 2017 การบัญชีธนาคาร 3 (3) 
3201 – 2018  การบัญชีบริหาร 3 (3) 
3201 – 2019  การบริหารสินคาคงคลัง 3 (3) 
3201 – 2020  การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 3 (3) 
3201 – 2021  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3) 
3201 – 2022 การบัญชีธุรกิจโรงแรม 3 (3) 
3201 – 2023  การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 (3) 
3201 – 2024  การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล 3 (3) 
3201 – 4001 การบัญชี  1 * (*) 
3201 – 4002  การบัญชี  2 * (*) 
3201 – 4003  การบัญชี  3 * (*) 
3201 – 4004  การบัญชี  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงค

รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3201 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
3201 – 2001 การบัญชีชั้นกลาง  1              3  (4) 
  (Intermediate  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี  รวมท้ังการ
แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี  รวมท้ังการแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี 
2. แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ทํางานสะอาดเรียบรอย  มีความซื่อสัตย  และขยัน  อดทน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรูรายการ  การวัดมูลคา  และการจําหนายจายโอน  
ตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงิน  หลักทรัพย  สินคาคงเหลือ  เงินลงทุนระยะยาว  ท่ีดิน  อาคาร
และอุปกรณ  และสินทรัพยไมมีตัวตน  รวมท้ังการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
 
3201 – 2002 การบัญชีชั้นกลาง  2              3  (4) 
  (Intermediate  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน  และสวนของเจาของ 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของสําหรับหางหุนสวน  และบริษัทจํากัด 
4. มีทักษะในการแสดงรายการ  และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับรายการดังกลาว 
5. สามารถวิเคราะหผลด ี ผลเสีย  ของแหลงเงินทนุแตละชนิด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
3. แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
4. เลือกใชแหลงเงินทุนไดอยางเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน  หนี้สินโดยประมาณ  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน  และ
หนี้สินระยะยาว  การบัญชีสวนของเจาของประเภทหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง  การเปลี่ยนแปลงทุนของ
หุนสวน  และการชําระหนี้หางหุนสวน  การบัญชีสวนของเจาของ  ประเภทบริษัทจํากัดเกี่ยวกับการออกหุน  
การใหสิทธิ  ซื้อหุน  การแบงแยกหุน  การรวมหุน เงินปนผล  เงินสํารอง  การแกไขขอผิดพลาด  มูลคาตาม
บัญชีตอหุน  กําไรตอหุน  การเลือกบริษัทและการชําระบัญชี  รวมท้ังการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน 
 
3201 – 2003 การบัญชีตนทุน  1              3  (4) 
  (Cost  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจวัตถุประสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  และ
วงจรระบบบัญชีตนทุน 

2. มีทักษะในการบันทึกตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจายในการผลิต  และการปนสวนตนทุน 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  ของเสีย  ของมีตําหนิ  เศษวัสดุ  และบัญชีตนทุน

ตามกิจกรรม 
4. เห็นคุณคาของระบบบัญชีตนทุน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูวัตถุประสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  และวงจรระบบบัญชี

ตนทุน 
2. บันทึกตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจายการผลิต  และการปนสวนตนทุน 
3. บันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  ของเสีย  ของมีตําหนิ  เศษวัสดุ และตนทุนตามกิจกรรม 
4. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถปุระสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  
ระบบบัญชีตนทุนของปจจัยการผลิต  การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย  ของมตํีาหนิ  
เศษวัสดุ  และการบัญชีตนทุนตามกิจกรรม 
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3201 – 2004 การบัญชีตนทุน 2              3  (4) 
  (Cost  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจการบัญชีตนทุนชวง  ตนทุนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได  
การใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนชวง  และการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
3. มีทักษะการวิเคราะห  และบันทึกบัญชีตนทุนมาตรฐาน  บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวมและ

ผลิตภัณฑพลอยได 
4. มีทักษะการใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
5. เห็นคุณคาของการบัญชีตนทุน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับการบญัชีตนทุนชวง  ตนทุนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑรวม  ผลิตภัณฑพลอยได  การใช

ขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
2. บันทึกตนทุนชวง  และจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
3. วิเคราะหและบันทึกบัญชีตนทุนมาตรฐาน  บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวม  ผลิตภัณฑพลอยได 
4. ใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
5. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดอยางเหมาะสมสําหรับธุรกิจอตุสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม  
ผลิตภัณฑพลอยได  การใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
 
3201 – 2005 การบัญชีชั้นสูง  1              3  (4) 
  (Advanced  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอน  ชําระและ
การเชาซื้อ  และการบันทึกบัญชีท่ีไมสมบูรณ 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
และการบันทกึบัญชีท่ีไมสมบูรณ 

3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. รูหลักการบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ และการบันทึก

บัญชีท่ีไมสมบูรณ 
2. บันทึกบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ และการบันทึก

บัญชีท่ีไมสมบูรณ 
3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ทํางานสะอาด  เรียบรอย  มีความซื่อสัตย  และขยัน  อดทน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  และ
การบันทึกบัญชีท่ีไมสมบูรณ 
 
3201 – 2006 การบัญชีชั้นสูง 2              3  (4) 
  (Advanced  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรต เงินตรา  การ
รวมธรุกิจ  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และการจัดทํางบการเงินรวม 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงินตรา  การรวม
ธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และการจัดทํางบการเงินรวม 

3. มีคุณลักษณะนิสัยเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเกี่ยวกับการบนัทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงนิตรา  การรวมธุรกิจ  
บัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และทํางบการเงินรวม 

2. บันทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงินตรา  การรวมธุรกิจ  บัญชีสําหรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอย  และทํางบการเงินรวม 

3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ถูกตอง  และขยัน  อดทน 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขาทั้งในและตางประเทศ  การปริวรรต
เงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังในและตางประเทศ  และการจัดทํางบ
การเงินรวม 
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3201 – 2007 การบัญชีภาษีอากร              3  (3) 
  (Taxation  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดทําบัญชี และประมวลรัษฎากร 
2. มีทักษะในการคํานวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร 
3. มีทักษะในการกรอกและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
4. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูกฎหมายในการจัดทําบัญชี และประมวลรัษฎากร 
2. คํานวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร 
3. กรอกและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
4. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  และซื่อสัตย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี  การบัญชีเพื่อการภาษีอากร  การใช
แบบฟอรมตาง ๆ และการนําหลักเกณฑของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใชในการคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  รวมท้ังการคํานวณและบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงนิไดหัก  ณ  ท่ีจาย  ภาษีมูลคาเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี
 
3201 – 2008 การตรวจสอบภายใน              3  (3) 
  (Internal  Auditing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และ
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. มีความรูความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และมาตรฐานวิชาชีพ  ตรวจสอบ

ภายใน 
2. รูกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
3. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ  มีการตรวจสอบเปนระบบอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  มาตรฐานวิชาชีพ  ตรวจสอบ
ภายใน  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน  การจัดองคกรและการบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน  กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ  บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองคกร  การ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดทําคูมือตรวจสอบ ภายใน  และการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบภายใน 
 
3201 – 2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ           3  (3) 
  (Budgetary  Planning  and  Control) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและรายละเอียดในการจัดทํางบประมาณของธุรกิจบริการ  ธุรกิจ
พาณิชยกรรม  ธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. มีความรูความเขาใจในการจัดทํางบประมาณในการบริหารธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการจัดทํางบประมาณ และวัดผลการดําเนินงาน 
4. เห็นความสําคัญของการวางแผน  และควบคุมโดยงบประมาณ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม  และธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. ใชขอมูลโดยงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจ
พาณิชยกรรม  และธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจนศึกษาถึงการนํางบประมาณไปใชในการควบคุม และวัดผล
การดําเนินงานของธุรกิจ โดยใชเทคนิคทางการเงินการวิเคราะหงบการเงิน  และวิธีอื่น ๆ 
 
3201 – 2010 ระบบบัญชี               3  (3) 
  (Accounting  Systems) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใชแบบฟอรม หรอืเอกสาร
ทางการบัญชี  รวมท้ังสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท 

2. มีทักษะในการวางระบบบัญชี 
3. เห็นคุณคาของการมีระบบบัญชีท่ีดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูลักษณะของการวางระบบบัญชีแตละประเภทธุรกิจ 
2. วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ  เงินเดือน  ขาย  ฯลฯ 
3. ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแตละประเภทของธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใชแบบฟอรม หรือเอกสาร
ทางการบัญชี  รวมท้ังสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท  การสํารวจ ข้ันตนในการวางระบบ
บัญชี  ตลอดจนศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินคาคงเหลือ  ระบบบัญชีเงินเดือนและคาแรง  
ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้  ระบบบัญชีเงินสด  ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร  ระบบบัญชีกิจการที่
ทําการผลิตสินคา  และระบบบัญชีกิจการบริการ 
 
3201 – 2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี             3  (3) 
  (Software  Package  for  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําบัญชี 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 
3. เขาใจการเก็บขอมูลและรายงานงบการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. ทํารายงานงบการเงินและรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
3. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี  บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบ
บัญชีแยกประเภท  ระบบสินคาคงคลัง  ระบบขาย  ระบบลูกหนี้  ระบบเจาหนี้  ระบบเงินเดือน  รายงานขอมูล
ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะหงบการเงิน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรปูดานบัญชีท่ีนิยมใชในธุรกิจ 
 
3201 – 2012 การวิเคราะหรายงานทางการเงนิ             3  (3) 
  (Financial  Report  Analysis) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน และการนําเสนองบการเงิน 
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน  ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา  และ

แปลความหมาย 
3. มีทักษะในการทํางบกระแสเงินสด และแปลความหมาย 
4. มีทักษะในการเขียนรายงานทางการเงินของธรุกิจ 
5. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. รูหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหรายงานงบการเงิน 
2. วิเคราะหงบการเงิน  และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา 
3. เสนอขอมูลการวิเคราะหงบการเงิน 
4. นําเสนอขอมูล และแสดงความคิดเห็นดวยความซื่อสัตย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนําเสนองบการเงิน  การนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ 
มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลตอการ
วิเคราะหทางการเงิน  การประเมินจุดออนของขอมูล  และขอจํากัดของ งบการเงิน  งบกระแสเงินสด  การแปล
ความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทตาง ๆ 
 
3201 – 2013 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพ             3  (4) 
  (Vocational  Seminar - Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูทางดานบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ระเบียบ  รวมถงึเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานบัญชี  
เปนแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

2. มีทักษะในการตัดสินใจและแกปญหาในการปฏิบัติดานบัญชี 
3. มีเจตคติท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
2. แกปญหาทางบัญชีในสถานการณตาง ๆ  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
3. สามารถทํางานเปนทีม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาการบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางการจัดทําบัญชี  จัดทํา
เอกสารตาง ๆ  จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี  เพื่อนําสงหนวยงานราชการ  ศึกษาคนควาและการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพ  กอใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
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3201 – 2014 การสอบบัญชี               3  (3) 
  (Auditing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎเกณฑ    ขอบังคับ  
และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

2. มีความรูความเขาใจ “แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี” (Framework of Standard on  
Auditing) 

3. มีความรูความเขาใจการวางแผนงานสอบบัญชี 
4. มีความรูความเขาใจการรวบรวมและวิเคราะหหลักฐานการสอบบัญชี 
5. มีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวม 
6. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูหลักการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
2. รู  “แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี” 
3. รูการวางแผน  การรวบรวม  และวิเคราะหหลักฐาน  รวมท้ังการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
4. รูความหมายของรายงานของผูสอบบัญชีในรูปแบบตาง ๆ  และผลกระทบที่มีตองบการเงิน 
5. สอบทานรายงานอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี  มาตรฐาน
การสอบบัญชี  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  แมบทของ       มาตรฐานการสอบบัญชี  การ
ประเมินความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ  การรวบรวม และวิเคราะหหลักฐาน  การปฏิบัติงาน
สอบบัญชี  และสรุปผลการตรวจสอบ 
 
3201 – 2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ              3  (3) 
  (Accounting  for  Specific  Entities) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ 
3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับธุรกจิประเภทตาง ๆ 
2. เลือกรูปแบบการจัดทําบัญชีไดเหมาะสมกับลักษณะของกิจการแตละประเภท 
3. บันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ได 
4. สอบทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 20 ~

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ  เชน  การ
ประกันภัย  ธุรกิจขนาดยอม  ธุรกิจการเกษตร  กิจการสาธารณูปโภค  โรงแรม  กิจการ ไมหวังผลกําไร  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  กิจการใหบริการอื่น  โดยเลอืกศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 
 
หมายเหตุ  :  สําหรับสถาบันการศึกษาที่อยูในชนบทควรบังคับเลือกใหเรียน  “ธุรกิจการเกษตร”  โดยใช

เอกสารประกอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
3201 – 2016 การบัญชีรัฐบาล               3  (3) 
  (Government  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท  วัตถุประสงคและ
หลักการปฏิบัติงาน  ระบบการบริหารงานงบประมาณที่ไดรับ 

2. สามารถจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของหนวยราชการ  หนวยงานใหญและหนวยงานยอย 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชี  ท้ังนี้ใหเปนไปตาม  “หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐ”  ฉบับท่ี  2  (มกราคม  พ.ศ.  2546)  สํานักมาตรฐานดานการบัญชี  ภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

5. มีเจตคติท่ีดีตอบัญชีรัฐบาล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท  วัตถปุระสงค  และหลักการปฏิบัติงาน  
ระบบการบริหารงานงบประมาณที่ไดรับ 

2. ทําโครงการของหนวยงานราชการ  เพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ 
3. บันทึกบัญชีของหนวยราชการ  หนวยงานใหญและหนวยงานยอย 
4. มีความละเอียด  รอบคอบ  ซื่อสัตย  อดทน  ในการบันทึกบัญชีรัฐบาล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท  วัตถุประสงคและหลักการ
ปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานตามงบประมาณ การจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพื่อเสนอ
งบประมาณ การจัดทําบัญชีของหนวยงานใหญและหนวยงานยอย และการบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
เกี่ยวกับบัญชีของสวนราชการ 
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3201 – 2017 การบัญชีธนาคาร              3  (3) 
  (Bank  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจลักษณะการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย  และธนาคารแหง
ประเทศไทย 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี และจัดทํารายงานการเงินของธนาคารพาณิชย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4. มีลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน  การใหกูยืมเงิน  การปริวรรตเงินตราตางประเทศ  ตราสาร

และเครดิตตาง ๆ 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายไดตาง ๆ  และคาใชจายตาง ๆ  บัญชีสํานักงาน

ใหญและสาขา  การปดบัญชีและการทํารายงานการเงิน 
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสตัย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  

ละเอียดถี่ถวน  รอบคอบ  และสะอาดเรียบรอย 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย  และ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ระบบบัญชีธนาคาร  ดานเงินฝาก  การกูยืม  การปริวรรตเงินตราตางประเทศ  การใช
ตราสารและเครดิตตาง ๆ  ตลอดจนสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายไดตางๆ  และคาใชจายตาง ๆ  วิธีการบัญชีของ
สํานักงานใหญและสาขา  การปดบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน 
 
3201 – 2018 การบัญชีบริหาร               3  (3) 
  (Managerial  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการประมวลผลขอมูลท่ีใชในการวางแผน  และการตัดสินใจ 
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน  การจัดทํางบประมาณประจําป  และงบประมาณการลงทุน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาการบัญชีบริหาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูวิธีการคํานวณขอมูลใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
2. วิเคราะหงบการเงิน  และทํารายงานการเงิน 
3. ทํางบประมาณประจําป  งบประมาณการลงทุน 
4. เลือกขอมูลเพือ่การตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการบัญชีบริหาร  ประเภทของขอมูล  การวางแผนและการ
ตัดสินใจ  การวเิคราะหงบการเงิน  งบประมาณประจําป  งบประมาณการลงทุน  และจัดทํารายงานการเงนิ 
 
3201 – 2019 การบริหารสินคาคงคลัง              3  (3) 
  (Inventory  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและแนวความคิดท่ีสําคัญทางดานการบริหารสนิคาคงคลัง 
2. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีในการจัดเก็บ  และดูแลรักษาสินคาคงคลัง 
3. มีความสามารถในการกําหนดนโยบายสินคาคงคลังอยางเหมาะสม 
4. เห็นคุณคาของการบริหารสินคาคงคลัง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาสินคาคงคลัง 
2. เลือกใชตัวแบบพื้นฐานในการบริหารสินคาคงคลังไดเหมาะสมกับนโยบายสินคาคงคลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดท่ัวไป  และความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง  การจัดเก็บดูแลรักษา  
นโยบายสินคาคงคลัง  ตัวแบบพื้นฐาน  รูปแบบการบริหารสินคาคงคลัง  ตลอดจนเทคนิคทางดานคณิตศาสตร  
และการจัดการสมัยใหมท่ีนํามาใชในการบริหารสินคาคงคลัง 
 
3201 – 2020 การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน           3  (3) 
  (Financial  Analysis  by  Spreadsheet  Program) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานบันทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงาน
การเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 

2. มีความรูความเขาใจการวิเคราะหงบการเงิน และขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เงินงวด
มูลคาปจจุบัน  การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน  การใชฟงกช่ันทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจ
ดวยโปรแกรมตารางงาน 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานวิชาชีพดวยโปรแกรมตารางงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกขอมูลทางการบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
2. วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการเงินโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
3. มีความขยันและอดทน  รักการทํางานวิชาชีพบัญชีดวยโปรแกรมตารางงาน 
4. มีความรอบคอบและมีวินัยในการทํางาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกและการประมวลผลขอมลูทางการบัญชีและรายงานการเงินดวย
โปรแกรมตารางงาน  การวิเคราะหงบการเงิน  และขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกบัดอกเบี้ยเงินงวด  มูลคาปจจุบัน  
การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน  การใชฟงกช่ันทางการเงินเพื่อการตัดสนิใจ 
 
3201 – 2021 การบัญชีเพ่ือการจัดการ              3  (3) 
  (Accounting  for  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจงบการเงิน และการวิเคราะหรายงานการเงิน 
2. มีทักษะในการนําขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผน  และตัดสินใจ 
3. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณ  และรายงานเสนอตอผูบรหิาร 
4. มีลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน 
2. วิเคราะหรายงานการเงินและขอมูลทางบัญชี  เพื่อวางแผนและตัดสินใจ 
3. ทํางบประมาณ  และรายงานเสนอตอผูบริหาร 
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  

ละเอียด  รอบคอบ  และสะอาดเรียบรอย 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบการเงิน  การวิเคราะหรายงานการเงิน  ความสัมพันธ
ระหวางรายการในงบการเงิน  ระบบบัญชีตนทุน  จัดทํางบประมาณ  และใชขอมูลทางบัญชี  จัดทํารายงาน
เสนอฝายบริหาร  เพื่อวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจ 
 
3201 – 2022 การบัญชีธุรกิจโรงแรม              3  (3) 
  (Hotel  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีของธุรกิจโรงแรม 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี 
3. มีทักษะในการจัดทํารายงานการเงิน 
4. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกรายการในสมุดข้ันตนและบัญชีแยกประเภท 
2. ทํารายงานแตละแผนกและรายงานการเงิน 
3. ตรวจสอบการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีโรงแรม  วิเคราะหรายการคา  ภาษีมูลคาเพิ่มบันทึกรายการใน
สมุดข้ันตนและบัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  รายการปรับปรุง  ปดบัญชี  ทํารายงานการเงินตามขอกําหนด
ของธุรกิจโรงแรม 
 
3201 – 2023  การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมทองเทีย่ว            3  (3) 
  (Accounting  for  the  Tourism  Industry) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและวงจรบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  และการจัดทํารายงานการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับธุรกจิอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของแตละธุรกิจอตุสาหกรรมทองเที่ยว 
3. รายงานการเงินของกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
4. สอบทานการจัดทํารายงานการเงินอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหลกัการบัญชี  การวิเคราะห รายการคา  
ภาษีมูลคาเพิ่ม  การบันทึกรายการในสมุดข้ันตนและบัญชีแยกประเภท  การทํางบทดลอง  รายการปรับปรุง  
การปดบัญชี  และการทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธรุกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 
3201 – 2024 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล             3  (3) 
  (Hospital  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล  รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและการภาษีอากร
ของกิจการสถานพยาบาล 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล 
3. มีลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับธุรกจิสถานพยาบาล  รูปแบบพื้นฐานการบัญชี  และการภาษีอากร 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล 
3. สอนทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 



 

สาขาวิชาการบัญชี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของธุรกิจสถานพยาบาล  รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและการภาษี
อากรของกิจการสถานพยาบาล  วิเคราะหรายการคา  บันทึกบัญชี  ควบคุมสินคา จัดทําทะเบียน  กําหนด
รูปแบบ  สมุดบัญชี  กําหนดรหัสบัญชี  ทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธุรกิจสถานพยาบาล 
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3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป           2  (2) 
  (Fundamental of  Business) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบขององคการธุรกิจ 
3. มีความเขาใจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันที่สนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอม 
5. มีความเขาใจความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจ 
2. สามารถประยุกตความรูไปใชในการประกอบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบขององคการธุรกิจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ  สถาบันสนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
3200 – 0002 การบัญชีเบ้ืองตน  1             3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  ขอสมมติตามแมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  ปรับปรุงบัญชี  ปดบัญชี
และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
 
3200 – 0003 การบัญชีเบ้ืองตน  2               3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม  ความหมายของสินคา  บันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการขั้นตน  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  8  ชอง  ปรับปรุงบัญชี  ปด
บัญชี  และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน                3  (3) 
  (Basic  Selling) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจหลักและวิธีการขายเบื้องตน 
2. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพขาย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนําไปประกอบอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสนอขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แกปญหาและบริการลูกคา 
4. ทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด  ชองทางการจัดจําหนาย  ประเภทและลักษณะของ
การขาย  ความรูพื้นฐานของพนักงานขาย  โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย  ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 



 

คําอธิบายรายวิชา วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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3200 – 0005 การใชเคร่ืองสํานักงาน               3  (5) 
  (Office  Equipment) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย  และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. พิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความ
แมนยําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิธีคํานวณคํา  การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดใน
การพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  ตลอดจนมีเทคนิคท่ีดีในการผลิต 
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3200 – 1001 หลักเศรษฐศาสตร               3  (3) 
  (Principles  of  Economics) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดประเภท

ตาง ๆ 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ  การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ทุกประเภทการลงทุน

และการกําหนดราคาผลผลิต 
2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  
ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา    รายไดประชาชาติ  การบริโภค  การออม  
การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาติ  วัฎจักรธุรกิจ 
 
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ                3  (3) 
  (Business  Law) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูในหลักกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจ 
2. ทราบถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาเบื้องตนในทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ๆ ในทางธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานตาง ๆ 
3. นําความรู  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
4. แกไขปญหาเบื้องตนในทางกฎหมาย  รวมท้ังนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจและการดําเนินชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย  เชา
ซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ฝากทรัพย  ยืม  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอมยอม
ความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน  หางหุนสวน  
บริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติลมละลาย  พระราชบัญญัติโรงงาน 
 
3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาท่ีและกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ  ประกันสังคม  และการจัดการโดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลกัการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยางเหมาะสม

และมีเหตุผล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ  ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  หลักการ
และกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล                     การอํานวยการ  การ
กํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ  การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพ 
 
3200 – 1004 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธุรกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่งครอบคลุม
เอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธุรกิจ 
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณในการนําหลักการตลาดไปใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทางธุรกิจ  
โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาท่ีทางการตลาด  การแบง
สวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  ท่ีมี
ตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  จรรยาบรรณดานการตลาด 
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3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ      หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ พาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  เจาหนี้

การคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดข้ันตน  บัญชี
แยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการใหบริการ และ
ซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เจาหนี้การคา 
คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ 
 
3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  งาน
ผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  งาน
รวบรวมเก็บรักษาขอมลู  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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3200 – 1008 พฤติกรรมบริการ               3  (3) 
  (Behavioral  Services  and  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา  การติดตอสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
2. มีทักษะในพฤติกรรมการบริการท่ีเหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม 
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาห-กรรมการ
บริการ  หลักมนุษยสัมพันธ  หลักการสื่อสาร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะในการตอนรับ  
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ  และหลักการประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมการ
บริการ 
 
3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีท่ีตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตามแบบที่
กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ การนําสง
คาธรรมเนียมตางๆ โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก และความรับผิดชอบทางอายาตามกฎหมาย 



 

คําอธิบายรายวิชา วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม          3  (3) 
  (Labour  Relations  and  Social  Security  Act) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ 
3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการระงับขอ

พิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล 
4. มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม 
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจาง

แรงงาน 
6. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
7. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานรวมทั้งกฎ  ระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิหนาท่ีของลูกจาง  นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  เงินทดแทน  

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน  การจัดตั้งสมาคมนายจาง 
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุดลง 
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง 
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางถูกตอง

เปนธรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน  สัญญาที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน  เชน  สัญญาค้ํา
ประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง  นายจางตอบุคคลภายนอก  กฎหมายคุมครองแรงงานเกี่ยวกับ
คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  วันและเวลาทํางานปกติ  เวลาพัก  วันหยุด  วัน
ลา  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวัสดิการและกองทุนสงเคราะหลูกจาง  การ
เลิกจาง  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  คาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรม  
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  การรองทุกข  กฎหมายแรงงานสัมพันธ  เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
การยื่นขอเรียกรอง  การเจรจาขอเรียกรอง  การจัดทําและผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง  องคกร
นายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม  การดําเนินคดีใน
ศาลแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทนและ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3200 – 1011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา            3  (3) 
  (Intellectual  Property  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งท่ีบุคคลไดประดิษฐคิดคนขึ้นตาม
กฎหมาย 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร 
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์  การคุมครองสิทธินักแสดง  

สิทธิบัตร 
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
6. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นในการคุมครองสิทธิตาง ๆ  ตาม

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีกฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางละเมิด 
4. เขาใจถึงวิธีการจัดการทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่กฎหมาย

กําหนด 
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายเครื่องหมายการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ  การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการระงับ
ขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ  ประกาศกระทรวงพาณิชย  
กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองสิทธิของ
นักแสดง 
 


