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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา ทกัษะ     

ทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

และหลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการเงินและการธนาคาร         
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นบริหารจดัการธุรกิจ
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นการจดัการการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และวางแผนการจดัการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยใีนงานอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ประยุกต์ทกัษะและบูรณาการความรู้ในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ
การเงินและการธนาคารอยา่งเป็นระบบ นาํไปใชใ้นงานและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเงินและการธนาคาร ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการเงินและ
การธนาคาร 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเงินและการธนาคารในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ซ่ือสัตยสุ์จริตความเสียสละ กตญัญู

กตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติด และการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นตน้ 
1.2 ด้านพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ       

มีมนุษยสัมพนัธ์ ความรักสามคัคี  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผนดาํเนินงานจดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึง

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มและหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
3.3 ปฏิบติังานการเงินตามลกัษณะงานการเงินและบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ปฏิบติังานการเงินตามลกัษณะงานการเงินของหน่วยงานภาคเอกชน 

3.5 บริหารจดัการดา้นการเงินไดอ้ยา่งเป็นระบบในการประกอบอาชีพอิสระ 

3.6 ปฏิบติังานตามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัและจริยธรรมแห่งวิชาชีพในงานการเงิน 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกว่า
83 หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทักษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

  รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม  หรือเทียบเท่า 
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สํ าห รับผู ้สํ า เร็จการศึกษ าหลัก สูตรประกาศ นี ยบัตรวิช าชีพ  (ปวช .) ประ เภทวิช า อ่ืน                     
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า  ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0004 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 2 2-2-3 
3200-0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 2-3-3 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่ รู้   แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่   มีความสามารถในการใช้เหตุผล   การคิดวิ เคราะห์ 
การแกปั้ญหาและการจดัการมีทกัษะในการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพนัธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต  รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
 

 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
 

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 
 

1.2 กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

  

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 
 

 2.2 กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3205-2001 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 3-0-3 
3205-2002 การเงินและการธนาคาร 3-0-3 
3205-2003 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
3205-2004 การวิเคราะห์รายงานการเงิน 2-2-3 
3205-2005 หลกัการลงทุน 2-2-3 
3205-2006 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงิน 2-2-3 
3205-2007 สมัมนาการเงินการธนาคาร 2-2-3 

 

2.3 กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกาํหนด  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3205-2101 การดาํเนินงานธนาคารพาณิชย ์ 3-0-3 
3205-2102 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 3-0-3 
3205-2103 การคลงัสาธารณะ 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3205-2104 การเงินเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
3205-2105 การบริหารการเงิน 2-2-3 
3205-2106 การบริหารการเงินส่วนบุคคล 2-2-3 
3205-2107 การบริหารสินเช่ือ 3-0-3 
3205*2101 ถึง 3205*2199  รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

 รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3205-5101 งานการเงินและการธนาคาร 1 *-*-* 
3205-5102 งานการเงินและการธนาคาร 2 *-*-* 
3205-5103 งานการเงินและการธนาคาร 3 *-*-* 
3205-5104 งานการเงินและการธนาคาร 4 *-*-* 
3205-51XX งานการเงินและการธนาคาร … *-*-* 
 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า  12หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากาํหนดจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบั
ลกัษณะการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ      รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพ
ในแต่ละรายวิชาเพ่ือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3205-8001  หรือรายวิชา 3205-8002  และ 3205-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3205-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3205-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3205-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ  (จาํนวน 4 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3205-8501  หรือรายวิชา 3205-8502  และ  3205-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3205-8501 โครงการ *-*-4 
3205-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3205-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอ้ง
ไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวม          
ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ  3-0-3 
3201-2108 การภาษีอากร 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0004 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 2 3-0-3 
3200-0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 2-2-3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชี  การวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้   ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท   การจดัทาํงบ
ทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง การปิดบญัชี และการจดัทาํงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้  

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย    
2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขาย คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกัขาย กระบวนการขาย   การแสวงหา
ลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ  การเขา้พบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหนา้ของนกัขาย 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานขาย 
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3200–0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็น 
ผูป้ระกอบการการวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ 
รอบคอบขยนัประหยดัและอดทน 
 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็น 
ผูป้ระกอบการ การวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผูป้ระกอบการ การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ  หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคก์ร และการประยุกตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 
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3200-0004 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2 2-2-3 
 (Principles of Accounting 2) 
 วิชาบงัคบัก่อน :     หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ตามหลกัการบญัชีท่ี 

รับรองทัว่ไป 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของสินคา้ การบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้ในสมุดรายวนัเฉพาะ    

การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบญัชี การปิด
บญัชี  และงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
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3200–0008 เคร่ืองใช้สํานักงานและการพมิพ์เอกสาร 2 -3-3 
 (Office Equipment and Document typing) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานตามขั้นตอน 
3. พิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร การพิมพห์นงัสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอร์มและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 
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 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับ การจดัองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานการนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล 

ะสารสนเทศการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้ จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร 

ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดั 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศและโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ           
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 
2. สามารถนาํแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นงานอาชีพและชีวิตประจาํวนั 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและกาํไรจากการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดประเภทต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาติ 
องคป์ระกอบและการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่าง
ประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค วฎัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ  
2. มีทกัษะในการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันา 

องคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ 
2. จดัการงานอาชีพตามหลกัการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
4. เห็นคุณค่าของการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ  หลกัการจดัการสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงพฒันา

องคก์าร  การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ 
การประยกุตห์ลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด  
2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 
3. กาํหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด  

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้ นฐานการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าท่ีทางการตลาด 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบ่งส่วน
ตลาด  ตลาดเป้าหมาย ผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3205-2001 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 3-0-3 
3205-2002 การเงินและการธนาคาร 3-0-3 
3205-2003 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
3205-2004 การวิเคราะห์รายงานการเงิน 2-2-3 
3205-2005 หลกัการลงทุน 2-2-3 
3205-2006 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงิน 2-2-3 
3205-2007 สมัมนาการเงินการธนาคาร 2-2-3 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3205-2101 การดาํเนินงานธนาคารพาณิชย ์ 3-0-3 
3205-2102 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 3-0-3 
3205-2103 การคลงัสาธารณะ 3-0-3 
3205-2104 การเงินเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
3205-2105 การบริหารการเงิน 2-2-3 
3205-2106 การบริหารการเงินส่วนบุคคล 2-2-3 
3205-2107 การบริหารสินเช่ือ 3-0-3 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
3205-2001 ตลาดการเงนิและสถาบันการเงิน 3-0-3 
 (Financial Market and Institutions) 
 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบนัการเงิน 
2. สามารถหาแหล่งเงินทุนมาใชใ้นการลงทุน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี ของสถาบนัการเงินทั้งในและนอกระบบ 
3. เลือกใชบ้ริการทางการเงินของสถาบนัการเงิน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัระบบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน โครงสร้างและการดาํเนินงานของตลาดการเงิน 
สถาบนัการเงินทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศในระบบและนอกระบบท่ีเป็นธนาคาร มิใช่ธนาคาร และ
สถาบนัการเงินในระดบัชุมชน บทบาทของสถาบนัการเงินท่ีมีระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
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3205-2002 การเงินและการธนาคาร 3-0-3 
 (Money and Banking) 

 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวิวฒันาการ หนา้ท่ีและลกัษณะท่ีดีของเงิน 
2. เขา้ใจความสาํคญัและบทบาทของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการ หนา้ท่ี และความสาํคญัของเงิน 
2. แสดงความรู้เก่ียวบทบาทของธนาคารและและธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของนกัการเงินและนกัการธนาคาร 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับวิวฒันาการของเงิน  ความหมาย  ลักษณะท่ีดี  หน้าท่ีและความสําคัญของเงิน 
มาตรฐานเงินตรา  เครดิตและเคร่ืองมือเครดิต ภาวะการเงิน ทฤษฎีปริมาณเงิน  ความเป็นมา หน้าท่ี  และ
บทบาทของธนาคารกลาง  ธนาคารกลางท่ีสําคญัของโลก ความเป็นมา หนา้ท่ี การดาํเนินงานและบทบาท
ของธนาคารพาณิชย ์ การสร้างและทาํลายเงินฝาก  จรรยาบรรณวิชาชีพนกัการเงินและนกัการธนาคาร 
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3205-2003 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
 (Business Finance) 
 วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายในการบริหารการเงิน 
2. เขา้ใจหลกัการบริหารงานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ เก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน การจดัสรรเงินทุน 

นโยบายเงินปันผล 
3. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุน การวางแผนทางการเงิน 

และการวิเคราะห์ทางการเงิน 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเป้าหมายการบริหารการเงิน 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารการเงิน  การจดัหาเงินทุน การจดัสรรเงินทุน และ  

นโยบายเงินปันผล 
3. วางแผนการใชเ้คร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
4. เลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของเงินต่อธุรกิจ  การวางแผนกาํไร การวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงิน  การบริหารสินทรัพยห์มุนเวียน  การจดัทาํงบประมาณเงินสดและการควบคุมทางการเงิน     
การพิจารณาโครงการลงทุน ค่าของทุน  การจดัหาเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลางและระยะยาว วิธีจดัสรร
เงินทุนต่าง ๆ    นโยบายเงินปันผลและการตดัสินใจ  การประเมินค่าของธุรกิจเพื่อการรวมกิจการและ        
การเลิกกิจการ 
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3205-2004 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 2-2-3 
 (Financial Report Analysis) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้
1. เขา้ใจในหลกัและวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. สามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในกิจการของตนเอง และกิจการอ่ืน ๆ 
3. สามารถจดัทาํรายงานการวิเคราะห์งบการเงินตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัและวิธีการวเิคราะห์งบการเงิน 
2. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินในกิจการของตนเองและกิจการอ่ืน ๆ 
3. จดัทาํรายงานการวิเคราะห์งบการเงินตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์งบการเงิน  วิธีการวิเคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วน 
(Ratios) แนวโนม้ (Trend) การยอ่ส่วนตามแนวด่ิง (Common – Size) และงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงิน การทาํรายงานการวเิคราะห์งบการเงินเสนอตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
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3205-2005 หลักการลงทุน 2-2-3 
 (Principles of Investment) 
 วิชาบงัคบัก่อน :  32เงินธุรกิจ 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจในหลกัการลงทุน 
2. สามารถเลือกการลงทุนท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกต่าง ๆ 
3. สามารถคาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการลงทุน 
2. เลือกการลงทุนท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกต่าง ๆ 
3. คาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของการลงทุน  ประเภทของการลงทุน  หลักเกณฑ์และ
นโยบายการลงทุน การลงทุนกบัการเก็งกาํไร ประเภทของหลกัทรัพย ์ หลกัทรัพยรั์ฐบาล  หลกัทรัพยธุ์รกิจ
ความเส่ียงท่ีจากการลงทุน การประเมินราคาของหลกัทรัพย ์ การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
การพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน  วิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ ตลอดจนวิธีปฏิบติัในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
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3205-2006 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน 2-2-3 
 (Computer Packages in Finance) 
วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงินและเลือกใชโ้ปรแกรมใหเ้หมาะสมกบังาน 
แต่ละประเภท 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงิน 
2. เลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงินในธุรกิจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน  วิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป   
ทางการเงิน  ตวัอย่างและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงินท่ีนิยมใช้ในธุรกิจปัจจุบนั  การเลือกใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงินใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท  เช่น  การจ่ายเงินเดือน  การประกนัสงัคม
การคาํนวณดอกเบ้ีย การคาํนวณภาษีอากร การคาํนวณค่านายหน้าจากการจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
(Commission) 
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3205-2007 สัมมนาการเงินการธนาคาร 2-2-3 
 (Seminar in Financial & Banking) 
 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีศึกษา  นาํมาบูรณาการ  วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาทางการเงิน 
2. เขา้ใจสภาพปัญหาทางการเงินในปัจจุบนั  โดยนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาอภิปรายหาขอ้สรุป 

เสนอแนวทางแกไ้ข 
3. เขา้ใจความสาํคญั  บทบาท  และผลกระทบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีต่าง ๆ มาบูรณาการ วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาทางการเงิน 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสภาพปัญหาทางการเงินในปัจจุบนั โดยนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาอภิปราย 

หาขอ้สรุป  เสนอแนวทางแกไ้ข 
3. แกไ้ขสภาพปัญหาทางการเงินในปัจจุบนั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง สภาพและปัญหาทางการเงินต่าง ๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบนั   
โดยนาํความรู้ทางการเงินทั้งหมดมาใชใ้นการอภิปราย ปัญหา เพื่อหาแนวทางแกไ้ข  โดยจดัใหมี้ 

-  การใชก้รณีศึกษาโดยนาํเหตุการณ์ทางการเงินในรอบเดือนมาศึกษา 
-  การเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเงินมาบรรยาย 
-  การอภิปรายร่วมกนั 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3205-2101 การดําเนินงานธนาคารพาณชิย์ 3-0-3 
 (Bank Operation) 
วิชาบงัคบัก่อน :  3 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง การจดัองคก์ารและการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  แนวปฏิบติัการใหสิ้นเช่ือ  และการติดตามสินเช่ือของ 

ธนาคารพาณิชย ์
3. เขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีหลากหลายของธนาคารในภาวะปัจจุบนั 
4. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
5. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง  การจดัองคก์ารและการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ  และแนวปฏิบติัการใหสิ้นเช่ือ  และการติดตามสินเช่ือของ 

ธนาคารพาณิชย ์
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีหลากหลายของธนาคารพาณิชยใ์นภาวะปัจจุบนั 
4. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและการจดัองคก์ารของธนาคารพาณิชย ์นโยบายการดาํเนินงานธนาคาร
พาณิชย ์ เงินสํารองของธนาคาร  การบริหารสินทรัพยเ์ส่ียง ประเภทของเงินฝาก  แหล่งท่ีมาของเงินทุน          
การใชเ้งินทุน   การลงทุนของธนาคารในลกัษณะต่าง ๆ  หลกัเกณฑก์ารให้สินเช่ือ การติดตามและควบคุม
การให้สินเช่ือ  การให้บริการดา้นต่าง ๆ  ของธนาคารพาณิชย ์โดยเนน้การบริการลูกคา้ท่ีส่วนหนา้  (Teller 
on Counter)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานธนาคารพาณิชย ์
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3205-2102 ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3-0-3 
(Security Business and Stock Exchange) 

 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของตลาดหลกัทรัพย ์ ลกัษณะ  และประเภทของหลกัทรัพย ์
2. เขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติักาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
4. เขา้ใจบทบาทของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ 
5. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของตลาดหลกัทรัพย ์ ลกัษณะ  และประเภทของหลกัทรัพย ์
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติักาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
4. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

ของประเทศ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะและบทบาทของตลาดหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพย ์         
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ียวข้อง   วิ ธีปฏิบัติ เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย ์                   
ในตลาดหลกัทรัพย ์บทบาทของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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3205-2103 การคลังสาธารณะ 3-0-3 
(Public Finance) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคลงัสาธารณะ  โครงสร้างของการคลงั 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัรายรับ รายจ่ายของรัฐบาล   
3. เขา้ใจเก่ียวกบัการก่อหน้ีสาธารณะ  และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคลงัสาธารณะ และโครงสร้างของการคลงั 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายรับ รายจ่ายของรัฐบาล 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการก่อหน้ีสาธารณะ  และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการคลงัสาธารณะ โครงสร้างของการคลงั รายรับของรัฐบาล  ภาษีอากร  รายจ่าย
ของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล  ผลกระทบของการใชน้โยบายการคลงัท่ี
มีต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-2104 การเงินเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ 3-0-3 
(International Trade Finance) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  3…….-……..   ........................................... (ถา้มี) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนการคา้ระหวา่งประเทศ  ขั้นตอนการสัง่สินคา้เขา้และการส่งสินคา้ออก 
2. เขา้ใจอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและวิธีการซ้ือขาย 
3. เขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการคา้ระหวา่งประเทศ  ขั้นตอนการสัง่สินคา้เขา้และการส่ง
สินคา้ออก 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และวิธีการซ้ือขาย 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการคา้ระหวา่งประเทศ  ขั้นตอนการสัง่สินคา้เขา้ การส่งสินคา้ออก   
การบริการของธนาคารเก่ียวกบัการเงินระหวา่งประเทศ  วิธีการชาํระเงินค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ   
การบริหารสินเช่ือเพื่อการส่งออก  สกลุเงินตราต่าง ๆ  และปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อฐานะของเงินตรา
ต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนและตลาดเงินตราต่างประเทศ  อตัราซ้ือและอตัราขายเงินตราของธนาคาร        
การป้องกนัความเส่ียงดว้ยวิธีการซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศ  การโอนเงินระหวา่งประเทศ 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-2105 การบริหารการเงิน 2-2-3 
(Financial Management) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  3…….-……..   ........................................... (ถา้มี) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจในโครงสร้างทางการเงิน  นโยบายการเงินของธุรกิจ 
2. เขา้ใจในการจดัทาํงบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน 
3. เขา้ใจการจดัหาและจดัสรรเงินทุนภายใตภ้าวะความไม่แน่นอน 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงิน  นโยบายการเงินของธุรกิจ 
2. สามารถจดัทาํงบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัหาแหล่งเงินทุนและจดัสรรเงินทุนภายใตภ้าวะความไม่แน่นอน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีในการบริหารการเงิน โครงสร้างทางการเงิน  นโยบาย
การเงินต่าง ๆ อนัมีผลต่อการตดัสินใจในการบริหารการเงิน งบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน ทางเลือก
ในการจดัหาและจดัสรรเงินทุน นโยบายเงินปันผล   

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-2106 การบริหารการเงินส่วนบุคคล 2-2-3 
(Personal Finance Management) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  3…….-……..   ........................................... (ถา้มี) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  การบริหารเงินสด  และสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน  การวดัฐานะทางการเงิน  การบริหารเงินสดและสินทรัพย์
สภาพคล่อง   การวางแผนรายจ่ายส่วนบุคคล   สินเช่ือบุคคล   การบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั   
การออมทรัพยแ์ละการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน  การวางแผนในวยัเกษียณอายุ  การจดัทาํ
พินยักรรม  การแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาการเงินใหบุ้คคลอ่ืน 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-2107 การบริหารสินเช่ือ 3-0-3 
(Credit Management) 

วิชาบงัคบัก่อน :  3…….-……..   ........................................... (ถา้มี) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัและประเภทของการใหสิ้นเช่ือ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการใหสิ้นเช่ือของธุรกิจและสถาบนัการเงิน 
3. เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเรียกเกบ็หน้ี 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

  
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัและประเภทของการใหสิ้นเช่ือ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการใหสิ้นเช่ือของธุรกิจ และสถาบนัการเงิน 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิธีการเรียกเกบ็หน้ี 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความสาํคญัและประเภทของการให้สินเช่ือ  การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการ
ให้สินเช่ือของธุรกิจการคา้  สถาบนัการเงิน  เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเช่ือเพื่อกาํหนดวงเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย  การพิจารณาโครงการเงินกู ้ การควบคุม  การจดัเก็บ  การติดตามหน้ี การแกไ้ขหน้ีท่ีมี
ปัญหา  

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
3205-8001 ฝึกงาน *-*-4 
3205-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3205-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3205-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
1. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3205-8002 ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
3205-8501 โครงการ *-*-4 
3205-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3205-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา
วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ 
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบ  มีวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา
วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3205-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบ  มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา
วิชาชีพ      ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3205-8502 หรือเป็น
โครงการใหม่) 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3201-2108 การภาษีอากร 3-0-3 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสญัญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสญัญา และเอกสารประกอบสญัญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. ร่างและเขียนสญัญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสญัญา 
3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  เช่าทรัพย์
เช่าซ้ือจา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตวัแทน  นายหนา้  ประนีประนอม
ยอมความ  ตัว๋เงิน  และพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค  การจดัตั้ง  การดาํเนินงาน   
หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3201-2108 การภาษีอากร 3-0-3 
 (Taxation)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
2. มีทกัษะในการคาํนวณ และกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ภาษีเงินได ้ตามประมวลรัษฎากร 
2. ปฏิบติังานวิธีการยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ตามประมวลรัษฎากร  

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการเสียภาษี การคาํนวณ การใชแ้ละวธีิการยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
และภาษีอ่ืนตามประมวลรัษฎากร 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

คาํอธิบายรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3000-2003 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3000-2004 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

 
 




