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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการบัญชี
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใชความรู
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 มีทักษะปฏิบัติงานดานเอกสารประกอบการลงบัญชี
3.5 ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.6 ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตางๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.7 ปฏิบัติและจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลขั้นพื้นฐาน
ตามประมวลรัษฎากร
3.8 ปฏิบัติงานโดยใชระบบสารสนเทศในงานบัญชี
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

ไมนอยกวา
(18 หนวยกิต)
(24 หนวยกิต)
21 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

ไมนอยกวา

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)

รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2–1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2001
การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2201-2002
การบัญชีหางหุนสวน
2201-2003
การบัญชีบริษัทจํากัด
2201-2004
การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2201-2005
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
2201-2006
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
2201-2007
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2201-2008
กระบวนการจัดทําบัญชี

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานการบัญชี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2101
การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
2201-2102
การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2201-2103
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2104
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2201-2105
การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2106
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2201-2107
การบัญชีตั๋วเงิน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2108
การบัญชีสินคา
2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง
2201*2101 ถึง 2201*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-5101
ปฏิบัติงานการบัญชี 1
2201-5102
ปฏิบัติงานการบัญชี 2
2201-5103
ปฏิบัติงานการบัญชี 3
2201-5104
ปฏิบัติงานการบัญชี 4
2201-5105
ปฏิบัติงานการบัญชี 5
2201-5106
ปฏิบัติงานการบัญชี 6

ท-ป-น
3-0-3
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2201-8001 ฝกงาน หรือ 2201-8002 ฝกงาน 1 และ 2201-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2201-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2201-8002
2201-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2201-8501 โครงการ หรือ 2201-8502โครงการ 1 และ 2201-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2201-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2201-8502
2201-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท - ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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สาขาวิชาการบัญชี
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2201-2001
การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2201-2002
การบัญชีหางหุนสวน
2201-2003
การบัญชีบริษัทจํากัด
2201-2004
การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2201-2005
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
2201-2006
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
2201-2007
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2201-2008
กระบวนการจัดทําบัญชี

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2201-2101
การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
2201-2102
การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2201-2103
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2104
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2201-2105
การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2106
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2201-2107
การบัญชีตั๋วเงิน
2201-2108
การบัญชีสินคา
2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2201-2001

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของสมุดรายวันเฉพาะ และวิธีการบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการซื้อขายสินคาในสมุดรายวันเฉพาะ สมุดเงินสด 2 ชอง
สมุดเงินสด 3 ชอง การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแกไขขอผิดพลาด และปด
บัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชีกระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและงบทดลอง
หลังปดบัญชี

2201-2002

การบัญชีหางหุนสวน
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการหางหุนสวน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการหางหุนสวน
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

147
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของหางหุนสวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
หางหุนสวน การจัดตั้งหางหุน สวน การบันทึกรายการเปดบัญชี การแบงผลกําไรขาดทุน การบันทึกบัญชี
ตามวิธีทุนเปลีย่ นแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทํางบการเงิน การรับหุนสวนใหม หุน สวนลาออก
หุนสวนตาย การเลิกกิจการ และการชําระบัญชีหางหุนสวน
2201-2003

การบัญชีบริษทั จํากัด
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจํากัดและ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการบริษัทจํากัดและ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด
(มหาชน) ขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจํากัด และ
บริษัทจํากัด (มหาชน) การจัดทําทะเบียนผูถือหุน การบันทึกบัญชี การจําหนายหุน ทุนคาใชจายในการ
จัดตั้งบริษัท การริบหุนการเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกําไรตั้งสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ
การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการและชําระบัญชี การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับหุนกูและการไถถอนหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)
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2201-2004

การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปสํ า หรั บ กิ จ การประเภทธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินคา องคประกอบ
ของต น ทุ น การผลิ ต การรั บจ า ยวั ตถุดิ บ การบั น ทึก รายการเกี่ย วกั บแรงงาน ชั่ว โมงทํ างานอัตราคา แรง
คาลวงเวลา เงินประกันสังคมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย รายการหักตาง ๆ คาใชจายการผลิต
การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนื่องตนทุนการผลิต การคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตเสร็จ กระดาษทําการ รายการปรับปรุงปดบัญชี
การจัดทํางบตนทุนผลิต
2201-2005

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบันทึกบัญชี วิธีการคํานวณและขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกําหนด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. บันทึกบัญชีและคํานวณรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคลธรรมดา เงินไดพึงประเมิน เงินไดพึงประเมิน
ที่ ไ ด รั บ การยกเว น การหั ก ค า ใช จ า ยค า ลดหย อ นเงิ น บริ จ าค การคํ า นวณภาษี วิ ธี ก ารกรอกแบบและ
กําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
การบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร
2201-2006

ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ที่กฎหมายกําหนด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. บันทึกบัญชีและคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ ผูมี หนาที่ หักภาษี ณ ที่จาย การคํานวณ การบันทึกบัญชี การจัดทํ า
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายและวิธีการนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ผูไดรับ
การยกเวนภาษี การคํานวณภาษี การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
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2201-2007

การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางการคาหลักการกระบวนการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารทางการคา หลักการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจที่ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี
2. ปฏิบัติงานบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานขอมูลของกิจการ การปอนขอมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบ
การลงบัญชี การบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทํางบการเงิน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา

2201-2008

กระบวนการจัดทําบัญชี
1 - 4 -3
วิชาบังคับกอน : 2201-2002 การบัญชีหางหุนสวน/2201-2003 การบัญชีบริษัทจํากัด
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารการดําเนินงานหลักการและกระบวนการ
ปฏิ บัติงานบั ญชีของกิจ การในประเภทธุรกิจ บริการซื้ อขายสิน ค าและอุตสาหกรรมทั้ งใน
รูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนและบริษัทจํากัด
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารการดําเนินงานของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคาและอุตสาหกรรม
2. ปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การประเภทธุ ร กิ จ บริ ก ารซื้ อ ขายสิ น ค า และอุ ต สาหกรรม
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชีโดยจัดทํากรณีศึกษาของธุรกิจ
บริการซื้อขายสินคา และอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของ การวิเคราะห
รายการคาจากเอกสาร การจัดทํางบการเงินวิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2201-2101

การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการปฏิบัติงานบัญชีสินคา
2. มีความเขาใจหลักการคํานวณสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ รายได คาใชจา ยตาม
ระบบบัญชีเดีย่ ว เพื่อจัดทํางบการเงิน
3. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
4. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมสินคาคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย
ตามระบบบัญชีเดี่ยว
3. ปฏิบัติงานบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยวตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินคา โดยการทําบัญชีคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชี การตรวจนับ การตีราคาสินคาคงเหลือในวันสิน้ งวดบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบตอเนื่อง และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดีย่ ว
การคํานวณยอดซื้อสินคา การคํานวณยอดขายสินคา การคํานวณรายได คาใชจาย สินทรัพยหนี้สินและ
สวนของเจาของตามระบบบัญชีเดี่ยวการคํานวณโดยใชอัตรากําไรขั้นตน การจัดทํางบการเงิน
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2201-2102

การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่ดาํ เนินการเชาซือ้ และฝาก
ขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการทีด่ ําเนินการเชาซื้อและ
ฝากขายสินคา
3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการที่ดําเนินการเชาซื้อและฝากขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินการเชาซื้อและฝากขายสินคา ตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ การบันทึกบัญชีเชาซื้อและซื้อขาย
ผอนชําระ สินคารับแลกเปลี่ยน การยึดสินคาคืน การคํานวณดอกเบี้ยแสดงรายการเกี่ยวกับการเชาซื้อและ
ซื้อขายผอนชําระในงบการเงิน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินคา วิธีสงสินคาไปฝากขาย การรับฝากขายเงินทดรองจาย
หนี้สินระหวางผูฝากขายกับผูรับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน

2201-2103

การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพือ่ งานบัญชี
2. ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตารางงาน
การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชั่นในการคํานวณ เพื่อสรางสมุดบันทึก
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รายการขั้นตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแกขอมูล การจัดการฐานขอมูลในตารางงาน
จัดทํารายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูมิ
2201-2104

การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการรวมคาและระบบ
ใบสําคัญ
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับกิจการรวมคา
3. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ
4. กิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดวี ิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกิจการรวมคาและระบบใบสําคัญ
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการรวมคาและระบบใบสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการรวมคาการบันทึก
บัญชีของกิจการรวมคาโดยวิธีผูรวมคาแตละฝายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชี
ที่ใชสมุดบัญชีชุดหนึ่งตางหาก การคํานวณกําไรขาดทุนกอนรวมคาสิ้นสุด การปรับปรุงและการปดบัญชี
ในวันสิ้นงวดบัญชี และการปดบัญชีเมื่อการรวมคาสิ้นสุด การนําเสนอรายงานทางการเงินกิจการรวมคา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะของระบบใบสําคัญ วิธีการจัดเก็บใบสําคัญ การบันทึก
รายการในทะเบียนใบสําคัญ และทะเบียนจายเช็ค
2201-2105

การบัญชีกิจการพิเศษ
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการกระบวนการปฏิบัตงิ านบัญชีของกิจการพิเศษประเภท
สถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระและ
เกษตรกร
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตางๆและสามารถประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตประจําวัน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพบัญชี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี สําหรับกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน
สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร
2. ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม
สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชนสถานพยาบาล มูลนิธิ
สมาคม สโมสร เกษตรกร ผูประกอบอาชีพอิสระและนําเสนองบการเงิน
2201-2106

การบัญชีปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดตี อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการนําภาษาอังกฤษมาใชในการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
2. จัดทําบัญชีภาษาอังกฤษ สําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขาย
สินคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเปนภาษาอังกฤษตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
กิจการประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา ในสมุดรายงานทั่วไป ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ ปรับปรุงรายการปดบัญชี จัดทํางบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

155
2201-2107

การบัญชีตั๋วเงิน
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกีย่ วกับตั๋วเงิน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีตั๋วเงิน
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงินรับและตัว๋ เงินจายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คํานวณวันครบกําหนดของตั๋วเงินและ
ดอกเบี้ยตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปด
บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย ตั๋ ว เงิ น ในวั น สิ้ น งวดบั ญ ชี การบั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การสลั ก หลั ง โอนตั๋ ว เงิ น
การขายลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประเภทของเช็ค การติด ต อกับ ธนาคารและรายการ
ที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดยอยและการทํา
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
2201-2108

การบัญชีสินคา
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีทั้งในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสินคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินคาโดยการทําบัญชีควบคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชีการตรวจนับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีการตีราคาสินคาคงเหลือวิธีการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือแบบสิ้นงวดและวิธีการบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง
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2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการจัดการสินคาคงคลัง วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดทําและใหรหัสสินคาบัญชีควบคุมสินคาและการบริหาร
จัดการคลังสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธกี ารสินคาคงคลัง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและใหรหัสสินคาบัญชีควบคุมสินคา และการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังตามประเภทของสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการสินคาคงคลังระบบการจัดซื้อ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อ การกําหนดจุดสั่งซื้อ การตรวจรับ จัดเก็บสินคา จัดทําและใหรหัสสินคาบัญชี
ควบคุมสินคา การเบิกจาย การตรวจนับ การคํานวณ การตีราคาและรายงานสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

