
 
แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป+การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป+ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สถานศึกษา)  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ทักษะชีวิต) 
กลุ�มวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร (ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ) 
30-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ                 3 (3-0-6)   
กลุ�มทักษะการคิดและการแก%ป'ญหา (วิทยาศาสตร-และคณิตศาสตร-) 
30-4000-1402 สถิติเพ่ืองานอาชีพ      3 (3-0-6)  
กลุ�มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (สังคมศาสตร-และมนุษยศาสตร-) 
30-4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3 (3-0-6)  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) 
กลุ�มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
30-4201-2001 การบัญชีข้ันต%น 3 (2-2-5)  
30-4201-2002 การบัญชีข้ันกลาง 1 3 (2-2-5)  
30-4201-2005 การบัญชีต%นทุน 1 3 (2-2-5)  

หมวดวิชาเลือกเสรี 
30-4201-1109 วิจัยธุรกิจ 3 (2-2-5)  

รวม    21 (17-8-38) 
 
 

                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................      

                             (นายโพธิ� ตะวนั  ทีโยตระกลู)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                            

                                   (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                     (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                   

                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
                                                                               ลงชื�อ ....................................... 

                                                                                      (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                                            ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 



 
แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป+การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป+ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  2  (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป- ศ) หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ทักษะชีวิต) 
กลุ�มวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร (ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ) 

30-4000-1202 การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ 

3 (2-2-5)  

กลุ�มทักษะการคิดและการแก%ป'ญหา (วิทยาศาสตร-และคณิตศาสตร-) 
30-4000-1401 คณิตศาสตร-เพ่ือการตัดสินใจ 3 (3-0-6)  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) 
กลุ�มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
30-4201-2003 การบัญชีข้ันกลาง 2 3 (2-2-5)  
30-4201-2006 การสอบบัญชี 3 (2-2-5)  
30-4201-2010 การบัญชีบริหาร 3 (2-2-5)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
30-4000-1605 กายใจท่ีเป=นสุขในการทำงาน 3 (3-0-6)  

รวม   18(14-8-32) 
 
 

                         ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................      

                             (นายโพธิ� ตะวนั  ทีโยตระกลู)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                            

                                   (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                     (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                   

                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
                                                                               ลงชื�อ ....................................... 

                                                                                      (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                                            ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 
 
 
 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป+การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป+ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  3  (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) 
กลุ�มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
30-4201-2007 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 3 (0-9-0)  
30-4201-2008 การรายงานและการวิเคราะห-งบการเงิน 3 (0-9-0)  
30-4201-2011 การตรวจสอบภายในและการควบคุม

ภายใน 
3 (0-9-0)  

กลุ�มทักษะวิชาชีพเลือก 
30-4201-2191    การบริหารความเสี่ยง 3 (0-9-0)  
30-4201-2192    กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี 3 (0-9-0)  

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
30-4204-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1   3 (0-9-0)  

รวม 18 (0-54-0) 
 

 
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................      

                             (นายโพธิ� ตะวนั  ทีโยตระกลู)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                            

                                   (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                     (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                                   

                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
                                                                               ลงชื�อ ....................................... 

                                                                                      (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                                            ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต�อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำป+การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ป+ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  4  (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป- 

ศ) 
หมายเหตุ 

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) 
กลุ�มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
30-4201-2009    การภาษีอากร   3 (0-9-0)  
30-4201-2004    การบัญชีข้ันสูง 1   3 (0-9-0)  
กลุ�มทักษะวิชาชีพเลือก 
30-4201-2101   การวางแผนและป'ญหาการภาษีอากร 3 (0-9-0)  
30-4201-2114   การใช%โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชี 
3 (0-9-0)  

30-4201-2116  การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม 

3 (0-9-0)  

 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
30-4204-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2   3 (0-9-0)    

รวม  18 (0-54-0) 
 
หมายเหตุ  รายวิชาท่ีนำไปฝFกประสบการณ-วิชาชีพ ในสถานประกอบการหรือฝFกปฏิบัติในโรงฝFกงาน/ภาคสนาม           
    คิดหน�วยกิตดังน้ี  ทฤษฎี  1  หน�วยกิต  เท�ากับ  1  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  1  หน�วยกิต  เท�ากับ  3  ช่ัวโมง 
 
   
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................      

                             (นายโพธิ� ตะวนั  ทีโยตระกลู)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 

                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงชื�อ .......................................                                            ลงชื�อ .......................................                                            

                                   (นายศุภศานต ์ รักสกุล)                                                     (นายศรากร  บุญปถมัภ)์                                 

                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                

 
                                                                               ลงชื�อ ....................................... 

                                                                                      (นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ) 

                                                                            ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 


