
 
แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 (สถานศึกษา)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
30-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ                  3 (3-0-6)   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
30-4000-1601 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 3 (3-0-6)  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (พื้นฐาน) 
30-4000-2101 การวิจัยธุรกิจ 3 (2-2-5)  
30-4201-2201 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)  
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
30-4201-2406 การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 (2-2-5)  
30-4201-2407 การบริหารความเสี่ยง 3 (2-2-5)  
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 
30-4201-3001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 (2-2-5)  

รวม 21(16-10-37) 
 
 

                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................      
                             (นายโพธ์ิตะวนั  ทีโยตระกูล)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................                                             
                                   (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                        (นางสุวิมล  ปันนาง)                                                    
                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                 

 
                                                                               ลงช่ือ ....................................... 
                                                                                      (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่  2  (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป- ศ) หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) 
กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
30-4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 3 (3-0-6)  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
30-4000-1508 การจัดการความรู้ 3 (3-0-6)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
30-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (2-2-5)  
30-4000-1403 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 (3-0-6)  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
30-4201-2401 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)  
30-4201-2402 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5)  
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 
30-4201-3002 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3 (2-2-6)  

รวม   21(17-10-36) 
 
 
 
 

                         ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................      
                             (นายโพธ์ิตะวนั  ทีโยตระกูล)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 

 
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................                                             
                                   (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                     (นางสุวิมล  ปันนาง)                                                    
                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                 

 
                                                                               ลงช่ือ ....................................... 
                                                                                      (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน (สถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
30-4201-2304 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)  
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีเฉพาะด้าน   
30-4201-2404 การภาษีอากร 3(2-2-5)  
30-4201-2405 การสอบบัญชี 3(2-2-5)  
รวม 9(6-6-15) 

 
 
 
                       ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................      
                             (นายโพธ์ิตะวนั  ทีโยตระกูล)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 

 
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................                                             
                                   (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                     (นางสุวิมล  ปันนาง)                                                    
                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                 

 

 
                                                                               ลงช่ือ ....................................... 
                                                                                      (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
30-4201-2301 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 3 (0-9-0)  
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
30-4201-2408    การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
3 (0-9-0)  

30-4201-2409  การวางแผนและปัญหาการภาษีอากร 3 (0-9-0)  
  กลุ่มวิชาโครงการ 

30-4201-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1   3 (0-9-0)  
รวม 12 (0-36-0) 

 

 
 

                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................      
                             (นายโพธ์ิตะวนั  ทีโยตระกูล)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 

 
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................                                             
                                   (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                     (นางสุวิมล  ปันนาง)                                                    
                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                 

 
                                                                               ลงช่ือ ....................................... 
                                                                                      (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 

 



แผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่  2  (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป- 

ศ) 
หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
30-4201-2302   การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใน

งานธุรกิจ 
  3 (0-9-0)  

30-4201-2303  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี   3 (0-9-0)  
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาโครงงาน 
30-4201-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0)  
 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณการ การเรียนร่วมการทำงาน 
30-4201-2601 ปฏิบัติการทางบัญชีครบวงจร   3 (0-9-0)    

รวม  12 (0-36-0) 
                              รวมทั้งหมด 75 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  รายวิชาที่นำไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการหรือฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงาน/ภาคสนาม           
    คิดหน่วยกิตดังนี้  ทฤษฎี  1  หน่วยกิต  เท่ากับ  1  ช่ัวโมง  ปฏิบัติ  1  หน่วยกิต  เท่ากับ  3  ช่ัวโมง 
 
   
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................      
                             (นายโพธ์ิตะวนั  ทีโยตระกูล)                                                 (นางเสาวคนธ์  อาทนิตย)์ 
                                หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี                                                              หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 
                        ลงช่ือ .......................................                                            ลงช่ือ .......................................                                             
                                   (นางฤทยัชนก  นาคะ)                                                     (นางสุวิมล  ปันนาง)                                                    
                            หวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต                                                                       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                 

 
                                                                               ลงช่ือ ....................................... 
                                                                                      (นางสาวอรพิน  ดวงแกว้) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 

 


