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ค าน า 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายด้านจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลหนึ่งที่
มีความส าคัญ คือ ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของแต่ละกิจการ  ซึ่งผู้ที่สรุปข้อมูลทางการเงินให้กับกิจการ 
คือ ผู้ท าบัญชีของกิจการ และจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นผู้ช่วยงาน ซึ่งบางคนส าเร็จการศึกษา
ทางด้านการบัญชีหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชี  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีแต่ละคนมีสมรรถนะ
ที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าที่งานรวมถึงประสบการณ์ในการท างาน  ดังนั้นคุณวุฒิทางการศึกษายังไม่สามารถ
วัดระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีได้  จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ (Occupational Standard and Professional Qualifications) สาขาวิชาชีพบริการทาง
การเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จึงมีการก าหนดให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ ส าหรับประเมินสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชี หรือมีคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ใช่การบัญชี 
และผู้มีคุณวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ในสถานประกอบการโดยทั่วไปมีบุคลากรกลุ่มนี้
อยู่เป็นจ านวนมาก สถานประกอบการที่เห็นความส าคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสามารถใช้
ใบรับรองคุณวุฒิเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจรับบุคคลเข้าท างาน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และ
หรือการให้ค่าตอบแทนพิเศษได้ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติ งานด้านบัญชี 
มุ่งเน้นวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านบัญชี ทั้งหมด 10 ด้าน คือ 1.ด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน       2.
ด้านการบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน  3.ด้านการบัญชีเงินสด  4.ด้านการบัญชีสินค้าคงเหลือ  5.ด้านการบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์  6.ด้านการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  7.ด้านการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8.ด้าน
การบัญชีต้นทุน  9.ด้านการบัญชีภาษีอากร และ 10.ด้านการบัญชีทั่วไป โดยก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะ
ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและผู้มี
คุณวุฒิทางการศึกษาอ่ืนที่มิใช่คุณวุฒิทางการบัญชี แบ่งเป็น ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 คุณวุฒิวิชาชีพนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ส าหรับประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีโดยความสมัครใจของผู้เข้ารับการประเมิน และ
คุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการเป็นผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
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คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ 
ในความสามารถและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ เพ่ือใช้คุณวุฒิวิชาชีพ
ในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ประวัติความเป็นมาสถาบัน 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา  โดยเร่งรัดจัดท าคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 สถาบันฯ ได้เริ่มด าเนินงานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธาน
กรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และมี นายวีระชัย ศรีขจร เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ บี ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ 
6. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับ

สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับ
ความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น  อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรมแต่ก าหนดว่า
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการ
ในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขัน  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษา  
ในระดับประเทศและสากล 

ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ระดับ 1 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 1 

Basic 
Skilledpersonnel/worker 

ผู้มีทักษะเบื้องต้น 

 มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

ระดับ 2 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 2 

Skilled personnel 
/worker 

ผู้มีทักษะฝมีือ 

 มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้
แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจ า  
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 3 
National 
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence  

Specialize Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะ 
เฉพาะทาง 

 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย 
สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ 
และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา 
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หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ

หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
  

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 
ระดับ 4 

National 
Advanced 
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence     

supervisors, foremen, 
superintendents 

academically qualified 
workers, junior 
management 

ผู้ช านาญการ 
ในอาชีพ 

 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะ 
ทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม 
การปฏิบัติงานหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง 

ระดับ 5 
National 

Qualification of 
Professional 
Competence 

Professionally 
qualified,  

and mid-management 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ในอาชีพ 

 

 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน 
บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้
ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆได้  สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 

ระดับ 6 
National 

Qualification of 
Higher 

Professional 
Competence 

Experienced 
Specialists and Senior 

management 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ในอาชีพ 

 มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพ
อื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถ
ก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 
National 

Qualification of 
Advanced 

Professional 
Competence 

Top management, 
Novel & Original 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในอาชีพ 

 มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร  ระบบและนวัตกรรมการท างานและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมิน
เพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร ก าหนดทิศทาง 
และอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้   
อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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ค าอธิบายระดับคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒิระดับ 1  (National Qualification of Vocational Competence 1) 
(NQVC.1 Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแล  
อย่างใกล้ชิด 

ความรู้ 
(Knowledge) 

- มีความรู้พ้ืนฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การค านวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ของชาติ 

ทักษะ 
(Skills) 

- มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการท างานประจ า 
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 

คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ (Attitude) 

สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งม่ันในการท างาน 

ผลผลิต 
(Productivity) 

สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล สามารถใช้การพิจารณา
ความสัมพันธ์ของงานทีป่ฏิบัติในขั้นพ้ืนฐาน 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีอ านาจการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
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คุณวุฒิระดับ 2  (National Qualification of Vocational Competence 2) 
(NQVC.2 Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ค านวณ ขั้นพ้ืนฐาน 
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานหรือภาษา 
ในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถท างานประจ าตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
วิธีการท างานที่เหมาะสม 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการ
ประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบประจ า และมีทักษะเรื่องความ
ปลอดภัย 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสังคม 
และสภาพแวดล้อม 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถเลือกวิธีการขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลส าหรับการท างานใน
สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท างานส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อย
ได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจ า และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
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คุณวุฒิระดับ 3  (National Diploma Qualification of Vocational Competence) 
(NQVC. Dip. Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษา 
ในประเทศอาเซียน และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ 

(Attitude) 

มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

ผลผลิต
(Productivity) 

สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน
การท างาน 

นวัตกรรม
(Innovation) 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ท างานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจ า 
ของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อย
ได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการแนะน าท่ัวไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้ 
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คุณวุฒิระดับ 4 (National  Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence)  
(NQVC.A.dv. Dip. Cert)  

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม
การปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี
และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

น าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน  
มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
มีทักษะด้านความปลอดภัยด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษา
ในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์

(Attitude) 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค 
 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเองและมีการแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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คุณวุฒิระดับ 5  (National Qualification of ProfessionalCompetence)  
(NQPC. Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค  
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการท างาน การผลิตหรือการบริการ    
การปฏิบั ติ ง านที่ ซั บซ้ อนการ พัฒนานวั ตกรรมและ เทคโนโลยี กา ร ใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาและก าหนดกระบวนการท างาน แผนงาน ประเมินผลการท างาน   
โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการท างาน 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระ 
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คุณวุฒิระดับ 6  (National Qualification of Higher ProfessionalCompetence)  
(NQPC. Higher Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ สามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงาน และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ 
และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง 

ทักษะ 
(Skills) 

 

ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
สรุปผลและจัดท าข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับวิชาการและวิชาชีพ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีความช านาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้น า และ
มีความคิดริเริ่มด าเนินการสิ่งใหม่ๆที่มีบทบาทส าคัญในที่ท างานและชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร ก าหนดกระบวนการวิธีการผลิต การ
ให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ สนับสนุน
และจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่าง 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ 
หรือกระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนา
แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถน าองค์ความรู้และ
ทักษะที่หลากหลาย โดยน านวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้ 
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence)  
(NQPC. Adv. Cert) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็นเลิศ
ในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการท างานและพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร 
ก าหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้ งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศและระดับ
สากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ  
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนของ 
องค์ความรู้ในอาชีพอ่ืนๆ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถ 
ใช้ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร 

ทักษะ 
(Skills) 

มีทักษะในการวิ เคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆที่ซับซ้อน ใช้ความรู้ทางการวิจัย  
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ (Attitude) 

มีภาวะความเป็นผู้น า ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน 
กล้าตัดสินใจ  มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพ 
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทาง
การแก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต 
(Productivity) 

มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอ่ืนด้วย เป็นที่
ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆ
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการก ากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน 
รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้ค าแนะน ากับบุคลากรในองค์กร 

 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   13 

แนวทางการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 
ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญท้ังต่อองค์กรสาธารณชนและต่อหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้จัดท ารายงานการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่สะท้อนผลการประกอบการและฐานะการเงินที่
แท้จริงของกิจการ ซึ่งนอกจากจะแสดงข้อมูลรายละเอียดแล้วยังจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้น ารายงานดังกล่าว
ไปใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) การประเมินมูลค่า (Valuation) และการส่งสัญญาณ
เตือนภัย (Early Warning) เพ่ือประกอบการวางแผนควบคุม การตัดสินใจ และก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับหลายองค์กร 

ประเทศไทยมีจ านวนนักบัญชีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่ม AEC นักบัญชีจบใหม่มีโอกาสได้
งานท าค่อนข้างสูง ปัญหาการว่างงานมีน้อย ศักยภาพของนักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ท าบัญชีเท่านั้น ไม่เน้น
การคิดวิเคราะห์ข้ามศาสตร์อ่ืน ๆ  เช่น การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์        ผล
การศึกษาศักยภาพของแรงงานวิชาชีพบัญชีของประเทศในกลุ่ม AEC ในด้านแรงงาน พบว่า แรงงานวิชาชีพ
ไทยมีจุดเด่นด้านการท างานที่ต้องอาศัยความละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมด้านวิชาชีพมากที่สุด 
การปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่ค่าจ้างพบว่าประเทศอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศ CLMV  
และขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟิลิปปินส์มีนักบัญชีจ านวนมาก มาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มมีปัญหาขาดแคลน
แรงงาน เชื้อชาติที่เข้ามาท างานด้านธุรกิจในไทยมากที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนใหญ่ต าแหน่งงาน
อยู่ระดับเริ่มต้น คิดเป็นร้อยละ 50 ในตลาดรวม ฐานเงินเดือน 15,000 บาท ค่าจ้างและรายได้เฉลี่ยประเทศ
สิงคโปร์สูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทั้งนี้พบว่า ค่าจ้างของประเทศไทย บรูไน และ
เวียดนาม มีค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส่วนประเทศลาวมีการจ้างถูกที่สุด ในด้านผู้ประกอบการ พบว่าธุรกิจขนาดกลาง
มีความต้องการจ้างงานมากที่สุดร้อยละ 50 มีการจ้างงานนักบัญชีมากเป็นอันดับ 3 ของตลาดแรงงานไทย ในด้าน
รัฐบาลพบว่า ทุกประเทศให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการจัดท าบัญชี 

แรงงานวิชาชีพบัญชีของไทยมีจ านวนมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันไม่พบ
ปัญหาการว่างงานในวิชาชีพบัญชี มีนักบัญชีไม่มากนักที่มาขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี มีนักบัญชีไทย
มาขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชีประมาณ 58,000 คนและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประมาณ 8,700 คน 
มีหลักสูตรจากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีจ านวน 326 หลักสูตรผลิตนักบัญชีปีละไม่ต่ากว่า 
20,000 คน ทั้งนี้พบว่า แรงงานบัญชีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของผู้จบบัญชีทั้งหมดท างานในบริษัท หรือ
ธุรกิจขนาดเล็ก นักบัญชีจะเป็นเพียงผู้ท าบัญชี มีทักษะความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแต่ท างานตามกรอบ
ความรู้ด้านการบัญชีเพียงอย่างเดียว ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการท างาน ในกลุ่ม
นี้ยังไม่มีความพร้อมในการออกสู่ AEC เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในงาน เป็นต้น ส่วนนักบัญชีที่เหลือ ร้อยละ 10  ของนักบัญชีทั้งหมด 
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชี และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นักบัญชีกลุ่มนี้มีทักษะ ความรู้ใน
วิชาชีพเป็นอย่างดี และยังมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ท างานในธุรกิจข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มนี้จะมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อการเปิด AEC 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

 สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
 จัดท าครั้งแรก 

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
 - ไม่มี - 

4. ข้อมูลเบื้องต้น 
สมรรถนะหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ

และทัศนคติที่มีผลท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ เป็นความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ระหว่างงาน (work) 
ผลลัพธ์ (result) ผลที่ได้จากการท างาน (output) กับคุณลักษณะของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และทัศนคติ (attitude) ท าให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลนับเป็นสิ่งจ าเป็น  และสมรรถนะนับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จด้วยการมีทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่ท าให้องค์กรได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หากองค์กรใดที่บุคลากรขาดสมรรถนะที่เหมาะสมจะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กรได้  
โดยทั่วไปในการพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของอาชีพ 
ส่วนการพัฒนาคนในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนั้นจะเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของอาชีพ  หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ระบบ
ฐานสมรรถนะพัฒนาก าลังคนเข้าสู่อาชีพ  

การวัดสมรรถนะเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่นั้น ๆ  สมรรถนะของ
อาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีสมรรถนะที่แตกต่างกัน   ดังเช่นสายงานทางการบัญชี  ซึ่งงานทางการบัญชีเป็น
หน้าที่หลักของกิจการในการจัดท าเอกสาร  รวบรวม แยกแยะ บันทึก  จัดหมวดหมู่ สรุปผลและน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินของกิจการให้กับผู้บริหารของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งงานทางด้านบัญชีเป็น
การน าเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ความผิดพลาดที่จะท าให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเข้าใจผิดพลาดต้องเกิดให้
น้อยที่สุด  ดังนั้นความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องอาศัยสมรรถนะหรือทักษะใน
การจัดท าเอกสาร รวบรวม แยกแยะ บันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และจัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ  
ซึ่งอาชีพที่กล่าวมานี้มีหน่วยงานทางวิชาชีพที่ก ากับดูแลอยู่แล้ว คือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ก ากับผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียกว่า “นักบัญชี” หากแต่การ
ปฏิบัติงานในกิจการโดยทั่วไปทั้งธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ต้องใช้บุคลากรที่มี
ความสามารถในการท างานทางบัญชีได้ดีเพ่ือช่วยเหลือนักบัญชีท างานต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว  จนเกิดความ
ช านาญเนื่องจากปฏิบัติซ้ าบ่อย ๆ และเกิดการเรียนรู้จากการท างานจนมีความรู้ ความสามารถ ที่จะท างานได้
อย่างแท้จริง หรือที่เรียกว่ามีสมรรถนะในการท างานด้านบัญชี  ดังนั้นคุณวุฒิวิชาชีพจึงแตกต่างจากคุณวุฒิ
การศึกษา การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นการมุ่งเน้นเพ่ือท าการวัดสมรรถนะของบุคลากรในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้กิจการผู้ใช้บุคลากรเหล่านั้นได้มั่นใจว่า บุคลากรของกิจการมีสมรรถนะในการท างาน   
ด้านการบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ท างานได้อย่างแท้จริง ถึงแม้จะไม่มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการ
บัญชีก็ตาม 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   16 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี       นี้
มุ่งเน้นการวัดสมรรถนะการปฏิบัติการบัญชี  โดยเน้นที่ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี  
โดยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน คือ 1.ด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 2.ด้านการบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน  
3.ด้านการบัญชีเงินสด  4.ด้านการบัญชีสินค้าคงเหลือ  5.ด้านการบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6.ด้านการบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7.ด้านการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.ด้านการบัญชีต้นทุน และ9.ด้านการบัญชีภาษี
อากร และ 10.ด้านการบัญชีทั่วไป  และแบ่งการวัดสมรรถนะออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4  
โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการบัญชีแต่เพียงด้านเดียว   เปิด
โอกาสให้กับบุคลากรทุกระดับและทุกช่วงอายุ เพียงแต่มีความมั่นใจในสมรรถนะของตนเองก็สามารถขอเข้า
รับการทดสอบตามระดับดังกล่าวข้างต้นได้  เมื่อผ่านการวัดสมรรถนะแล้วจะได้รับใบแสดงผลการผ่านการวัด
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับ  เพ่ือใช้ในการบ่งบอกถึงสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินและเป็น
เครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้ในการพิจารณาถึงศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานทางด้านการบัญชีของ
กิจการได้เป็นอย่างด ี

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  
- ไม่มี - 

6. ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  - ไม่มี -    
วันที่ประกาศ   - ไม่มี - 
ข้อสังเกต   - ไม่มี -    
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  - ไม่มี - 

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 
 1. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชพีบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 2 

 2. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชพีบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 3 

 3. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชพีบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 4 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
- ไม่มี - 

9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

01011 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
01012 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
01021 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน 
01022 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สิน 
01031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย 
01032 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
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01041 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
01042  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
01051 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
01061  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
01071 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
01081  ปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการบัญชีต้นทุน 
01082 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 
01083 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง 
01084 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนมาตรฐาน 
01091 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
01092 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
01093 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน 
01094 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
01095 ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
01096 ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
01101  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบทดลองก่อนการปรับปรุงบัญชี 
01102   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีและการท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี 
01103  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน 

10 ระดับคุณวุฒิ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและ
บันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นต้น ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงิน
สดย่อย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม และปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ของพนักงาน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติ

ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ดังนี้ 
1.1)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี และ 

 - ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ 
 - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1.2)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาอ่ืนๆ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มิใช่การ
บัญชีหรือระดับอนุปริญญา สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มิใช่การบัญชีหรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มิใช่การบัญชีและ 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   18 

 - ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ 
 - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

2) เกณฑ์การประเมิน  
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี

ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทุกหน่วย 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผู้ที่ท างานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  NA. 

 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

01011 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
01021 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน 
01031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย 
01032 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
01041 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
01091 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
01093 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

  บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและ
บันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นกลาง สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดท างบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชีได้ 
ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ปฏิบัติงานขั้นกลาง
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน
ด้านการบัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งท าปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบทดลอง
ก่อนการปรับปรุงบัญชี 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติ

ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ดังนี้ 
1.1)  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 และ

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2              

1.2)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
การบัญชีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาการบัญชีหรือ อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี และ 
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- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ 
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2) เกณฑ์การประเมิน  
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ตาม

หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทุกหน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ที่ท างานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  NA. 

 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

01012 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
01022 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สิน 
01042  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
01081  ปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการบัญชีต้นทุน 
01082 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 
01092 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
01094 ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
01101  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบทดลองก่อนการปรับปรุงบัญชี 
 

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีชั้น 4 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและ
บันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นสูง สามารถปิดบัญชีและจัดท างบการเงินส าหรับกิจการประเภทห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนมาตรฐาน 
ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีและการท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 
- ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   20 

2) เกณฑ์การประเมิน  
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตาม

หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทุกหน่วย 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผู้ที่ท างานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ : (ข้อแนะน าเฉพาะส าหรับคุณวุฒวิิชาชีพนี)้  NA. 

 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

01051 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
01061  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
01071 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
01083 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง 
01084 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนมาตรฐาน 
01095 ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
01096 ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
01102   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีและการท างบทดลองหลังปรับปรุง

บัญชี 
01103  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
พัฒนาศั กยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้
มีสมรรถนะสูงและเป็นที่
ยอมรับในระดับอาเซียน 

01 ปฏิบัติงานด้านบัญชีใน
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ประเภทธุ รกิ จบริ ก าร 
ธุรกิจซื้อขายสินค้า และ
ธุรกิจผลิตสินค้าโดยทั่วไป 

0101 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีลูกหนี้
และการรับเงิน 

0102 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีเจ้าหนี้
และการจ่ายเงิน 

0103 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีเงินสด 
0104 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีสินค้า

คงเหลือ 
0105 ปฏิบัติงานด้านการบัญชี เงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ 
0106 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ 
0107 ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บั ญ ชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
0108 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุน 
0109 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาษี

อากร 
0110 ปฏิบัติงานด้านการบัญชีทั่วไป 

 
ค าอธิบาย 
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
หน้าท่ีหลัก 

Key Function 
 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 
 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 
รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0101 ปฏิบัติ งานด้าน

การบัญชีลูกหนี้
และการรับเงิน 

01011 ป ฏิ บั ติ ง า น ขั้ น ต้ น
เกี่ ย วกับการบันทึ ก
บัญชีลูกหนี้และการรับ
เงิน 

010111 ควบคุมและเตรียมเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับลูกหนี้และรับเงิน 

010112 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้และการรับเงิน 

01012 ปฏิบัติ งานขั้นกลาง
เกี่ ย วกับการบันทึ ก
บัญชีลูกหนีแ้ละการรับ
เงิน 

010121 ท าตารางจ าแนกระยะเวลา
ลูกหนี้ค้างช าระและค านวณ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

010122 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
การตัดหนี้สูญและหนี้สูญ
ได้รับคืน 

0102 ปฏิบัติ งานด้าน
การบัญชีเจ้าหนี้
และจ่ายเงิน 

01021 ปฏิบัติงานขั้นต้น
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
เจ้าหนี้และจ่ายเงิน 

010211 ควบคุมและเตรียมเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับเจ้าหนี้และจ่ายเงิน 

010212 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
เจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 

01022 ปฏิบัติ งานขั้นกลาง
เกี่ ย วกับการบันทึ ก
บัญชีเจ้าหนี้และหนี้สิน 

010221 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
และประมาณการหนี้สิน 

0103 ปฏิบัติ งานด้าน
การบัญชีเงินสด 

01031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงิน
สดย่อย 

010311 ควบคุมและตรวจสอบ
เกี่ยวกับการบันทึกและท า
เอกสารเกี่ยวกับเงินสดย่อย 

01032 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ท างบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 

010321 ท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

0104 ปฏิบัติ งานด้าน
การบัญชีสินค้า
คงเหลือ 

01041 ปฏิบัติงานด้านบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า 

010411 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
การซื้อสินค้า 

010412 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
การขายสินค้า 

01042 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

010421 ตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามวิธีราคาทุน 

010422 ค านวณและบันทึ กบัญ ชี
เกี่ยวกับราคาทุนและมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับท่ีต่ ากว่า 
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3. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
หน้าท่ีหลัก 

Key Function 
 หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 
 หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 
รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0105 ปฏิ บั ติ ง านด้ าน

การบัญชีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ 

01051 ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน 

010511 บันทึ กบัญ ชี เ กี่ ย วกับ เ งิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

010512 บันทึ กบัญ ชี เ กี่ ย วกับ เ งิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

010513 บันทึ กบัญ ชี เ กี่ ย วกับ เ งิน
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนด 

010514 บันทึ กบัญ ชี เ กี่ ย วกับ เ งิน
ลงทุนทั่วไป 

0106 ปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

01061 ปฏิบั ติ ง านด้ านบัญ ชี
เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

010611 บันทึกรายการบัญชีเมื่อรับรู้
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

010612 ค านวณและบันทึกรายการ
บัญชีหลังการรับรู้รายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

010613 ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 

0107 ปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

01071 ปฏิบั ติ ง านด้ านบัญ ชี
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

010711 บันทึกรายการบัญชีเมื่อรับรู้
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

010712 ค านวณและบันทึกรายการ
บัญชีหลังการรับรู้รายการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

010713 ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 

0108 ปฏิบัติ งานด้ าน
การบัญชีต้นทุน 

01081 ปฏิบัติงานพื้นฐานด้าน
การบัญชีต้นทุน 

010811 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิตขั้นพ้ืนฐาน 

010812 ท ากระดาษท าการและงบ
ต้นทุนการผลิต 

01082 ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ต้นทุนตามระบบต้นทุน
งานสั่งท า 

010821 ค านวณและบันทึกบัญชีกรณี
สะสมต้นทุนแบบต้นทุนงาน
สั่งท า 

01083 ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง 

010831 ค านวณและบันทึกบัญชีกรณี
สะสมต้นทุนแบบต้นทุนช่วง 
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4. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0108 ปฏิบัติ งานด้าน

การบัญชีต้นทุน 
01084 ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

ต้นทุนตามระบบต้นทุน
มาตรฐาน 

010841 วิเคราะห์ผลต่างและบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต 

0109 ปฏิ บั ติ ง านด้ าน
ก า ร บั ญ ชี ภ า ษี
อากร 

01091 ป ฏิ บั ติ ง า น ขั้ น ต้ น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บั ญ ชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

010911 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบก ากับ
ภาษีขาย 

010912 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบก ากับ
ภาษีซื้อ 

01092 ป ฏิ บั ติ ง า นขั้ น กล า ง
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

010921 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

010922 จัดท าเอกสารเพื่อการน าส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มประจ าเดือน 

010923 ท า ร า ย ง า น ใ น ร ะ บ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

01093 ปฏิบตัิงานขัน้ต้น
เก่ียวกบัภาษีเงินได้หกั 
ณ ที่จ่ายของพนกังาน 

010931 จ าแนกประเภทของเงินได้
พึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร 

010932 ท าเอกสารเพื่อการน าส่ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ท่ีจ่าย 

01094 ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ก ล า ง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย 

010941 ค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่าย 

010942 ค านวณภาษี เ งิน ได้นิ ติ
บุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย 

01095 ป ฏิ บั ติ ง า น ขั้ น สู ง
เกี่ยวกับการหักภาษีเงิน
ได้ ณ ท่ีจ่าย 

010951 ค านวณและหักภาษีเงินได้ 
ณ ท่ีจ่าย ที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น 

01096 ป ฏิ บั ติ ง า น ขั้ น สู ง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

010961 ค านวณภาษี เ งิน ได้นิ ติ
บุคคลครึ่งปี 

010962 ระบุเง่ือนไขในการค านวณ
ก าไรสุทธิประจ าปีทางภาษี 
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5. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0109 ปฏิบัติงานด้านการ

บัญชีภาษีอากร 
01096 ป ฏิ บั ติ ง า น ขั้ น สู ง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

010963 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ าปี 

010964 ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ 

0110 ปฏิบัติ งานด้ าน
การบัญชีทั่วไป 

01101 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ท างบทดลองก่อนการ
ปรับปรุงบัญช ี

011011 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
งบทดลองก่อนปรับปรุง 

01102 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบัญชีและการ
ท างบทดลองหลัง
ปรับปรุงบัญช ี

011021 ปรับปรุงรายการบัญชีและ
ท างบทดลองหลังปรับปรุง
บัญช ี

01103 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดท างบการเงิน 

011031 ปิดบัญชีประจ าปี 
011032 ท า งบการ เ งินประจ าปี

ส าหรับห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัด 

011033 ท างบกระแสเงินสด 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01011 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกลูกหนี้และการรับเงิน การเตรียมเอกสารประกอบ การตรวจสอบ 
การบันทึกรายการ การผ่านรายการ การจัดท ารายงาน และการควบคุมภายในของลูกหนี้และการรับเงิน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010111 ควบคุมและเตรียม
เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้และรับเงิน 

1.1 ตรวจสอบการออกใบวางบิลให้
ถูกต้อง 

1.2 ตรวจสอบวันครบก าหนดรับ
ช าระจากลูกหนี้ให้ถูกต้อง 

1.3 ตรวจสอบการจัดชุดเอกสาร 
การออกใบเสร็จรับเงิน และการ
น าฝากธนาคารให้ถูกต้อง 

-   ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.4 ระบุแนวทางควบคุมภายใน
เกี่ยวกับลูกหนี้และการรับเงินให้
ถูกต้อง 

010112  บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับลูกหนี้และ
การรับเงิน 

2.1 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้และการรับเงินในสมุด
รายวันให้ถูกต้อง 

2.2 ผ่านรายการเกี่ยวกับลูกหนี้และ
ก า ร รั บ เ งิ น ไ ป ยั ง บั ญ ชี แ ยก
ประเภทให้ถูกต้อง 

2.3 ตรวจสอบบัญชีคุมยอดและ
บัญชีย่อยลูกหนี้ให้ตรงกัน 

2.4 ท ารายงานรายละเอียดลูกหนี้
คงเหลือให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับลูกหนี้และการรับเงิน 
3) ตรวจสอบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยลูกหนี้ 
4) บันทึกรายการลูกหนี้และการรับเงินในสมุดรายวัน 
5) บันทึกการผ่านรายการลูกหนี้และการรับเงินไปยังบัญชีแยกประเภท 
6) บันทึกรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ 
7) ระบุแนวทางการควบคุมภายในของลูกหนี้และการรับเงิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้และการรับเงิน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีคุมย่อยกับบัญชีลูกหนี้ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการลูกหนี้และการรับเงินในสมุดรายวัน 
5) ความรู้เกี่ยวกับการผ่านรายการลูกหนี้และการรับเงินไปยังบัญชีแยกประเภท 
6) ความรู้เกี่ยวกับการท ารายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ 
7) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในของลูกหนี้และการรับเงิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านบัญชีลูกหนี้  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ควบคุมและการติดตามและประเมินผล 

ลูกหนี้การค้า  หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากการด าเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ และจะมีชื่อบัญชี
แตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ 

หนี้สูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหนี้และได้ตัด
จ าหน่ายออกจากบัญชี 

หนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01012 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีลูกหนี้และการ
รับเงิน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน การท าตารางจ าแนกระยะเวลาลูกหนี้
ค้างช าระการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การระบุวิธีปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ทางภาษีก่อนการตัดบัญชีลูกหนี้
เป็นหนี้สูญ การบันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ การบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สูญได้รับคืน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

010121  ท าตารางจ าแนก
ระยะเวลาลูกหนี้
ค้างช าระและ
ค านวณค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

1.1 ท าตารางจ าแนกระยะเวลาค้างช าระ
ของลูกหนี้ให้ถูกต้อง 

1.2 ค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้
ถูกต้อง 

 

-  ผลการสอบวัดความรู้  โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

010122  บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับการตัดหนี้
สูญและหนี้สูญได้รับ
คืน 

2.1 ระบุวิธีปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ทางภาษี
ก่อนการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญให้
ถูกต้อง 

2.2 บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้
สูญให้ถูกต้อง 

2.3 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญ
ได้รับคืนให้ถูกต้อง 

-  ผลการสอบวัดความรู้  โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 2 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1)  จัดท าตารางจ าแนกระยะเวลาลูกหนี้ค้างช าระ 
2)  ค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
3)  ระบุวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางภาษีก่อนการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
4)  บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
5)  บันทึกรายการบัญชีหนี้สูญได้รับคืน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1)  ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกระยะเวลาลูกหนี้ค้างช าระ 
2)  ความรู้การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
3)  ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางภาษีก่อนการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
4)  ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
5)  ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีหนี้สูญได้รับคืน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 
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(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ลูกหนี้การค้า  หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากการด าเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ และจะมีชื่อบัญชี
แตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ 

หนี้สูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหนี้และไดตัด
จ าหน่ายออกจากบัญชี 

หนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01021 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน การเตรียมเอกสารประกอบ การบันทึกรายการ 
การตรวจสอบและการควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010211  ควบคุมและเตรียม
เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
เจ้าหนี้และจ่ายเงิน 

1.1  ตรวจสอบวันครบก าหนดที่
ต้องจ่ายช าระเงินให้ถูกต้อง 

1.2  ท าใบส าคัญจ่ายและจัดชุด
เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ให้ถูกต้อง 

1.3  ระบุแนวทางควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเจ้าหนี้ การจ่ายเงิน
และเบิกเงินจากธนาคารให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010212  บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับเจ้าหนี้และ
การจ่ายเงิน 

2.1  บันทึกรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้
และการจ่ายเงินในสมุดรายวัน
ให้ถูกต้อง 

2.2  ผ่านรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้
และการจ่ายเงินไปยังบัญชีแยก
ประเภทให้ถูกต้อง 

2.3  ตรวจสอบบัญชีคุมยอดและ
บัญชีย่อยเจ้าหนี้ให้ตรงกัน 

2.4  ท ารายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
คงเหลือให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 
2) บันทึกรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงินในสมุดรายวัน 
3) บันทึกการผ่านรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงินไปยังบัญชีแยกประเภท 
4) ตรวจสอบวันครบก าหนด บัญชีคุมยอด บัญชีย่อย 
5) จัดท ารายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คงเหลือ 
6) ระบุแนวทางการควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการเก่ียวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงินในสมุดรายวัน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการผ่านรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงินไปยังบัญชีแยกประเภท 
4) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบวันครบก าหนด บัญชีคุมยอด บัญชีย่อย 
5) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คงเหลือ 
6) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 
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2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่
เข้ารับการทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านบัญชีเจ้าหนี้  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ควบคุมและการติดตามและประเมินผล 

เจ้าหนี้การค้า  หมายถึง  เจ้าหนี้ที่เกิดจากการด าเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ และจะมีชื่อบัญชี
แตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
 
 
  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   36 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01022 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และ
หนี้สิน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  และการบันทึกรายการเกี่ยวกับประมาณการ
หนี้สิน   

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010221 บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินและ
ประมาณการหนี้สิน 

1.1 บันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินให้
ถูกต้อง 

1.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับ
ประมาณการหนี้สินให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ชั้นที่ 2 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
2) บันทึกรายการเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
2) ความรู้เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าว เป็นผลของเหตุการณ์ใน
อดีตซึ่งการช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนเงินที่ต้อง
จ่ายช าระ 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  หมายถึง ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้น
ต่ าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01031   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย การท าเอกสาร การตรวจสอบ การบันทึก การปรับปรุงรายการ 
และแนวทางการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดย่อย   

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010311 ควบคุมและตรวจสอบ
เกี่ยวกับการบันทึก
และท าเอกสาร
เกี่ยวกับเงินสดย่อย 

1.1  จัดเตรียมและบันทึกการตั้ ง
วงเงินสดย่อยให้ถูกต้อง 

1.2  ตรวจสอบใบส าคัญเบิกจ่ายจาก
เงินสดย่อยให้ถูกต้อง 

1.3 ตรวจสอบสมุดบันทึกเงินสดย่อย
ให้ถูกต้อง 

1.4  ตรวจสอบเอกสารเบิกชดเชย
เงินสดย่อยให้ถูกต้อง 

1.5  ปรับปรุงรายการค้างเบิกชดเชย
เงินสดย่อยให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.6  ตรวจสอบเงินสดย่อยในมือให้
ถูกต้อง 

1.7  ระบุแนวทางควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเงินสดย่อยให้ถูกต้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1) จัดเตรียมเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
2) ตรวจสอบเอกสารเบิกชดเชย ใบส าคัญเบิกจ่าย สมุดบันทึก เกี่ยวกับเงินสดย่อย 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตั้งและการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 
4) บันทึกการปรับปรุงรายการค้างเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
5) ระบุแนวทางเก่ียวกับการควบคุมภายในเงินสดย่อย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารเบิกชดเชย ใบส าคัญเบิกจ่าย สมุดบันทึก เก่ียวกับเงินสดย่อย 
3) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกการตั้งและการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 
4) ความรู้เกีย่วกับการปรับปรุงรายการค้างเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
5) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในเงินสดย่อย 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- ไม่มี - 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ

ทดสอบ 
2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ

การทดสอบ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

- ไม่มี - 
(ง) วิธีการประเมิน 

1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านบัญชีเงินสด  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ควบคุม 

เงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้อง
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01032 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การระบุสาเหตุที่ท าให้ยอดคงเหลือมี
ความแตกต่าง การบันทึกรายการปรับปรุง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุม่อาชีพ (Sector) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010321 ท างบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 

1.1  ระบุสาเหตุที่ท าให้ยอดคงเหลือ
มีความแตกต่างกันให้ถูกต้อง 

1.2  ท า งบกระทบยอด เ งิ นฝาก
ธนาคารให้ถูกต้อง 

1.3 บันทึกรายการปรับปรุงที่จ าเป็น
ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ระบสุาเหตุที่ท าให้ยอดคงเหลือมีความแตกต่างกัน 
2) จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ยอดคงเหลือมีความแตกต่างกัน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
3) ความรู้เกี่ยวกับรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร หมายถึง งบที่อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อแตกต่างระหว่าง
ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร กับยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีธนาคารตามสมุดบัญชี
ของกิจการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01041 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ
การซื้อขายสินค้า 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การบันทึกบัญชีในกิจการซื้อมาขายไป การบันทึก
สินค้าในระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic InventorySystem)  และระบบสินค้าคงเหลือ
แบบต่อเนื่อง(Perpetual InventorySystem) 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010411  บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อสินค้า 

1.1 ท าบัตรคุมยอดสินค้า (stock 
card) ให้ถูกต้อง 

1.2 บันทึ กรายการซื้ อสิ นค้ า ใน
ระบบแบบสิ้นงวดให้ถูกต้อง 

1.3 บันทึ กรายการซื้ อสิ นค้ า ใน
ระบบบันทึกแบบต่อเนื่องให้
ถูกต้อง 

1.4 บันทึกรายการซื้อสินค้าในสมุด
รายวันซื้อให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010412 บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับการขายสินค้า 

2.1  ท าบัตรคุมยอดสินค้า (stock 
card) ให้ถูกต้อง 

2.2  บันทึกรายการขายสินค้าใน
ระบบแบบสิ้นงวดให้ถูกต้อง 

2.3  บันทึกรายการขายสินค้าใน
ระบบบันทึกแบบต่อเนื่องให้
ถูกต้อง 

2.4  บันทึกรายการขายสินค้าในสมุด
รายวันขายให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในระบบบันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic InventorySystem) 
2) จัดท าบัตรคุมยอดสินค้า (Stock Card)  
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในระบบบันทึกแบบต่อเนื่อง (Perpetual InventorySystem) 
4) บันทึกบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าโดยใช้สมุดรายวันทั่วไป 
5) บันทึกบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าโดยใช้สมุดรายวันเฉพาะ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic InventorySystem) 
2) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบบัตรคุมยอดสินค้า (Stock Card) 
3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกแบบแบบต่อเนื่อง (Perpetual InventorySystem) 
4) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าโดยใช้สมุดรายวันทั่วไป 
5) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าโดยใช้สมุดรายวันเฉพาะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไมม่ี - 
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(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 
(ข) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อขาย หรือ 
(ค) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ 

บัตรสินค้า หมายถึง แบบฟอร์มส าหรับจดบันทึกเก่ียวกับปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่ซื้อมา ขาย
ออกไป และสินค้าที่คงเหลืออยู่ 

บันทึกรายการสินค้าในระบบแบบสิ้นงวด หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อ ค่าขนส่ง
เข้า ส่งคืน และส่วนลดรับ จะบันทึกไว้ตลอดปีบัญชี และค านวณหาต้นทุนขายเมื่อสินงวด โดยน าผลที่ได้จาก
การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด และสินค้าคงเหลือต้นงวดมารวมค านวณ 

บันทึกรายการสินค้าในระบบแบบต่อเนื่อง หมายถึง การบันทึกรายการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าเข้าไว้ในบัญชีสินค้าคงเหลือ และทุกครั้งที่มีการขายเกิดขึ้นจะท าการตัดต้นทุนสินค้าท่ีขายได้
เป็นต้นทุนขายสินค้าทันที และยอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือดังกล่าวจะเป็นยอดคงเหลือของสินค้า
คงเหลือปลายปีไปในตะว  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01042  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัด
มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ การวัดมูลค่าและบันทึกรายการปรับ
มูลค่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้า
คงเหลือ  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010421  ตรวจนับและวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือตามวิธี
ราคาทุน 

1.1 ระบุสินค้าที่ต้องตรวจนับรวม
เป็นสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง 

1.2  ค านวณราคาทุนของสินค้ า
น า เข้ าจากต่ า งประ เทศ ให้
ถูกต้อง 

1.3 ค านวณสินค้าคงเหลือวิธี เข้า
ก่อนออกก่อนให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.4  ค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคา
ทุ นถั ว เ ฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ให้
ถูกต้อง 

1.5  ค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคา
เจาะจงให้ถูกต้อง 

1.6  ระบุแนวทางควบคุมภายใน
เ กี่ ย ว กั บ สิ น ค้ า ค ง เ หลื อ ให้
ถูกต้อง 

010422  ค านวณและบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับราคา
ทุนและมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับที่ต่ ากว่า 

2.1 ค านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับให้
ถูกต้อง 

2.2 เปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่า
สุ ท ธิ ที่ จ ะ ได้ รั บที่ ต่ า ก ว่ า ให้
ถูกต้อง 

2.3 วิเคราะห์ราคาทุนและมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ เ พ่ือวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง 

2.4บันทึกบัญชีเกี่ยวกับราคาทุนและ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ ากว่าให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ชั้นที่ 2 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
2) ค านวณราคาทุนของสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
3) ค านวณสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
4) ค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
5) ค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาเจาะจง 
6) ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับสินค้าคงเหลือ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับรายการสินค้าที่ต้องตรวจนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวด 
2)  ความรู้เกี่ยวกับการค านวณราคาทุนของสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาเจาะจง 
6) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับสินค้าคงเหลือ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ข) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ค) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือนั้น กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือราคา
โดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ และต้นทุนในการขาย 
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านสินค้าคงเหลือ  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ควบคุม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01051 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับรับรู้รายการเริ่มแรก การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ส าหรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดและเงินลงทุน
ทั่วไป การบันทึกรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุน การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010511  บันทึกบัญชี เกี่ ยวกับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพ่ือค้า 

1.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของ
หลักทรัพย์เพ่ือค้าให้ถูกต้อง 

1.2  บันทึกบัญชีเมื่อขายหลักทรัพย์เพ่ือ
ค้าให้ถูกต้อง 

1.3  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
หลักทรัพย์เพ่ือค้า ณ วันสิ้นงวด ให้
ถูกต้อง 

1.4 บันทึกบัญชีกรณีโอนเปลี่ยนประเภท
หลักทรัพย์ เ พ่ือค้า เป็น เงินลงทุน
ประเภทอ่ืนให้ถูกต้อง 

1.5  ระบุแนวทางควบคุมภายในเกี่ยวกับ
เงินลงทุนให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

010512  บันทึกบัญชี เกี่ ยวกับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย 

2.1  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของ
หลักทรัพย์เผื่อขายให้ถูกต้อง 

2.2  บันทึกบัญชีเมื่อขายหลักทรัพย์เผื่อ
ขายให้ถูกต้อง 

2.3  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันสิ้นงวด ให้
ถูกต้อง 

2.4 บันทึกบัญชีกรณีโอนเปลี่ยนประเภท
หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุน
ประเภทอ่ืนให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

010513  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ ที่ จ ะถื อจนครบ
ก าหนด 

3.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของตรา
สารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดให้
ถูกต้อง 

3. 2  บั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ
ผลตอบแทนจากจากเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ให้ถูกต้อง 

3.3 บันทึกบัญชีกรณีเปลี่ยนประเภทจาก
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด
เป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืนให้ถูกต้อง 

-   ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้ผล
การสอบวัดความรู้  โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010514  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
เงินลงทุนทั่วไป 

4.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของเงิน
ลงทุนทั่วไปให้ถูกต้อง 

4. 2 บั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั่วไปให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชีส าหรับผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีระดับที่ 3  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกรับรู้รายการเริ่มแรก (ได้มา) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทั่วไป 

2) บันทึกรับรู้การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เงินและลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด  

3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
4) บันทึกรับรู้รายการเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทั่วไป 
5) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
6) ท าทะเบียนคุมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับนิยามและการจ าแนกของหลักทรัพย์เพ่ือค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตรา

สารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทั่วไป 
2) ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของราคาทุนและการค านวณราคาทุนเมื่อเริ่มรับรู้รายการเริ่มแรกของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
3) ความรู้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของราคาทุนของรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่

ได้มาจากการแลกเปลี่ยน 
4) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีกรณีมีการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา

สารทุน 
5) ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
6) ความรู้เกี่ยวกับการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
7) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

หลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้เพ่ือหลักเพ่ือที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ท าให้กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้ใน
ระยะสั้นๆ เพ่ือหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงมีอัตราการ
หมุนเวียนสูง 

หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า และขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หรือเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า หลักทรัพย์ เผื่อขายสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการ
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 

เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท าให้กิจการ
ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หรือเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุน
ชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านเงินลงทุน  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01061 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ตั้งแต่การการรับรู้รายการเริ่มแรก 
(ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) การบันทึกรายการบัญชีหลังการรับรู้รายการการค านวณค่าเสื่อมราคา
การตัดรายการ และการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

010611  บันทึกรายการบัญชี
เมื่ อรั บรู้ ร ายการ
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์

1.1 ค านวณราคาทุนของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณใ์ห้ถูกต้อง 

1.2 ท าทะเบียนคุมที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณใ์ห้ถูกต้อง 

1.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณใ์ห้ถูกต้อง 

1.4 ระบุแนวทางควบคุมภายในเกี่ยวกับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 

 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย 
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

010612  ค านวณและบันทึก
รายการบัญชีหลัง
การรับรู้ ร ายการ
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์

2.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ่อมแซม ต่อ
เติม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้
ถูกต้อง 

2.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 

2.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 

2.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาใหม่
ให้ถูกต้อง 

2.5 ค านวณค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้อง 
2.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเลิกใช้และ

จ าหน่ายที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย 
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

 

010613  ทดสอบการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ ์

3.1 ระบุข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์อาจเกิดการด้อยค่า ให้
ถูกต้อง 

3.2 ค านวณประกอบการทดสอบการด้อย
ค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้
ถูกต้อง 

3.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย 
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2) บันทึกรับรู้รายการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
3) ท าทะเบียนคุมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
4) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
5) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
6) ค านวณค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ 
7) ค านวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากการทบทวนมูลค่าคงเหลือ

และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และบันทึกปรับปรุงรายการ 
8) ค านวณก าไรขาดทุนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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9) บันทึกการตัดรายจากการเลิกใช้และจ าหน่ายที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ 
10) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับนิยามของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้รายการเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
3) ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของราคาทุนและการค านวณราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เมื่อเริ่มรับรู้รายการ 
4) ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการซื้อด้วยเงินสด 

และการก่อหนี้ เช่น การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการท าสัญญาเช่าการเงิน 
5) ความรู้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการ

แลกเปลี่ยน 
6) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
7) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีกรณีมีการเปลี่ยนแทนเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8) ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าคงเหลือ การก าหนด

มูลค่าที่คิดค่าเสื่อมราคาการก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาท่ีเหมาะสม 
9) ความรู้เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ปัจจัยบ่งชี้การด้อยค่า และการทดสอบการด้อยค่า  
10) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่
เข้ารับการทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 1) กิจการมีไว้
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่า หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ 
2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา   



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   58 

ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1) ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่
เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 2) ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหาร และ 3) ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ 
สินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์
นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบ
ระยะเวลานั้น 

หากกิจการเลือกใช้นโยบายการตีราคาใหม่ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังจาก
การรับรู้ร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นั้นสามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการ
ตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดขึ้น ในภายหลังกิจการต้องตี
ราคาสินทรัพย์ใหม่อย่าง สม่ าเสมอพอเพ่ือให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระส าคัญ 

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ อย่างมีระบบตลอด
อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรพย์ 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01071 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนการบันทึกบัญชีเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรก การ
ค านวณและการบันทึกรายการบัญชีหลังการรับรู้รายการการค านวณค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การตัด
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หมดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เก่ียวข้อง 

 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010711  บันทึกรายการบัญชี
เ มื่ อ รั บ รู้ ร า ย ก า ร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

1.1  ค านวณราคาทุนของสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนให้ถูกต้อง 

1.2 ท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ไม่มี
ตัวตนให้ถูกต้อง 

1.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการได้มา
ขอ งสิ นท รั พย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.4 ระบุแนวทางควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้
ถูกต้อง 

010712  ค านวณและบันทึก
รายการบัญชีหลังการ
รับรู้รายการสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 

2.1 บั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ให้ถูกต้อง 

2.2 ค านวณค่าตัดจ าหน่ายให้ถูกต้อง 
2.3  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเลิกใช้

และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

010713 ทดสอบการด้อยค่า
ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี
ตัวตน 

3.1  ระบุข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอาจเกิดการด้อยค่า ให้
ถูกต้อง 

3.2 ค านวณประกอบการทดสอบการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ให้ถูกต้อง 

3.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่า
ขอ งสิ นท รั พย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
2) บันทึกบัญชีเพ่ือรับรู้รายการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
3) จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
4) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
5) ค านวณค่าตัดจ าหน่ายของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
6) ค านวณค่าตัดจ าหน่ายเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการตัดจ าหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
7) บันทึกรายการบัญชีค่าตัดจ าหน่ายเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการตัดจ าหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการ

ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
8) ค านวณก าไรขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
9) บันทึกรายการบัญชีกรณีตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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10) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับนิยามของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
3) ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของราคาทุนและค านวณราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มรับรู้

รายการ 
4) ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จากการซื้อด้วยเงินสด และการ

ก่อหนี้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา 
5) ความรู้ เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของราคาทุนของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการ

แลกเปลี่ยน 
6) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีกรณีมีการเปลี่ยนแทนเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
7) ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าคงเหลือ การ

ก าหนดมูลค่าที่คิดค่าตัดจ าหน่ายการก าหนดวิธีการคิดค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
8) ความรู้เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ปัจจัยบ่งชี้การด้อยค่า และการทดสอบการด้อยค่า  
9) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- ไม่มี - 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ

ทดสอบ 
2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่

เขา้รับการทดสอบ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

- ไม่มี - 
(ง) วิธีการประเมิน 

1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคต 

การได้มาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 1) ได้มาจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2) ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ 3) ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4) ได้มาจากการแลกเปลี่ยน และ 5) ได้มาจากพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายในกิจการ 
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ค่าตัดจ าหน่าย หมายถึง การปันส่วนจ านวนเงินที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่าง
เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรพย ์

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การควบคมุ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01081 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการ
บัญชีต้นทุน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน  การบันทึกบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิตขั้นพ้ืนฐานของบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต  การจัดท ากระดาษท าการและงบต้นทุน
การผลิต 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010811  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ต้ นทุ นการผลิ ตขั้ น
พ้ืนฐาน 

1.1  ท าบัตรคุมวัตถุดิบให้ถูกต้อง 
1.2  บันทึกบัญชี เกี่ ยวกับการซื้ อ

วัตถุดิบให้ถูกต้อง 
1.3  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน

ทางตรงให้ถูกต้อง 
1.4  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การผลิตให้ถูกต้อง 
1.5  ระบุแนวทางควบคุมภายใน

เกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงงาน

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

และค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ผลิ ต ใ ห้
ถูกต้อง 

010812  ท ากระดาษท าการ
และงบต้นทุนการผลิต 

2.1  ท ากระดาษท าการกรณี เป็น
กิจการผลิตสินค้าให้ถูกต้อง 

2.2  ท างบต้นทุนการผลิตให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 2 มาก่อน 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) จัดท าบัตรคุมวัตถุดิบ 
2) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
4) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 
5) ระบุแนวทางควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต 
6) ท ากระดาษท าการกรณีเป็นกิจการผลิตสินค้า 
7) ท างบต้นทุนการผลิต 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดท าบัตรคุมวัตถุดิบ 
2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 
5) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต 
6) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดท ากระดาษท าการกรณีเป็นกิจการผลิตสินค้า 
7) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดท างบต้นทุนการผลิต 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

บัตรวัตถุดิบ คือ บัตรที่ใช้จดบันทึกเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อมา  เบิกใช้ไป และคงเหลือ เพ่ือ
ใช้ในการควบคุมวัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสม 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment)  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 
และ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)   

ตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคก่อนเป็นแนวคิดในการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานที่นักบัญชีต้องประยุกต์ให้
เข้ากับงานด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีความรู้อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การควบคุม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01082 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุน
ตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นทุนงานสั่งท า บันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายใน

การผลิตตามระบบต้นทุนงานสั่งท า 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010821  ค านวณและบันทึก
บั ญ ชี ก ร ณี ส ะ ส ม
ต้นทุนแบบต้นทุนงาน
สั่งท า 

1.1 ท าบัตรต้นทุนงานสั่งท าแต่ละ
งานให้ถูกต้อง 

1.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิก
วัตถุดิบเข้าเป็นต้นทุนงานสั่งท า
ให้ถูกต้อง 

1.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ าก ง านสั่ ง ท า ให้
ถูกต้อง 

1.4  บั น ทึ ก บั ญ ชี เ พ่ื อ จั ด ส ร ร
ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุน
งานสั่งท าให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 2  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) จัดท าบัตรต้นทุนงานสั่งท าแต่ละงาน 
2) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบเข้าเป็นต้นทุนงานสั่งท า 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานที่เกิดข้ึนจากงานสั่งท า 
4) บันทึกบัญชีเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนงานสั่งท า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดท าบัตรต้นทุนงานสั่งท าแต่ละงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบเข้าเป็นต้นทุนงานสั่งท า 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานที่เกิดข้ึนจากงานสั่งท า 
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเพ่ือจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนงานสั่งท า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

บัตรต้นทุนงาน หมายถึง แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับจดบันทึกต้นทุนที่คิดเข้าไปยังแต่ละงาน เป็นการ
สะสมต้นทุนที่ใช้ในการผลิตงานนั้น ๆ จนกว่าจะผลิตส าเร็จ 

ระบบต้นทุนงานสั่งท า หมายถึง ต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิต  ค่าแรงงานในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ  โดยต้นทุนดังกล่าวจะมีการ
สะสมต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกเป็นแต่ละงาน และจะท าการค านวณต้นทุนต่อหน่วยเมื่องานเสร็จ ด้วยน าต้นทุน
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนหารด้วยปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01083 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุน
ตามระบบต้นทุนช่วง 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นทุนช่วง บันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ผลิต ตามระบบต้นทุนช่วง การค านวณหน่วยเทียบส าเร็จรูปพร้อมกับการจัดท ารายงานการผลิต ตามวิธีเข้า
ก่อน-ออกก่อนและวิธีถัวเฉลี่ย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010831  ค านวณและบันทึก
บั ญชี ก รณี ส ะ ส ม
ต้นทุนแบบต้นทุน
ช่วง 

1.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิตให้ถูกต้อง 

1.2  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานตาม
ระบบต้นทุนช่วงให้ถูกต้อง 

1.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามระบบต้นทุนช่วงให้ถูกต้อง 

1.4  ค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่า
หน่วยส าเร็จตามวิธีเข้าก่อน-ออก
ก่อนให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.5 ท ารายงานการผลิตตามวิธีเข้าก่อน-
ออกก่อนให้ถูกต้อง 

1.6  ค า น ว ณ จ า น ว น ห น่ ว ย เ ที ย บ
ส าเร็จรูปตามวิธีถัวเฉลี่ยให้ถูกต้อง 

1.7 ท ารายงานการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ย
ให้ถูกต้อง 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
2) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานตามระบบต้นทุนช่วง 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนช่วง 
4) ค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่าหน่วยส าเร็จตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
5) จัดท ารายงานการผลิตตามวิธีเข้าก่อน-ออกกอ่น 
6) ค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่าหน่วยส าเร็จตามวิธีถัวเฉลี่ย 
7) จัดท ารายงานการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานตามระบบต้นทุนช่วง 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบต้นทุนช่วง 
4) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่าหน่วยส าเร็จตามวิธีเข้า

ก่อน-ออกก่อน 
5) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท ารายงานการผลิตตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
6) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณจ านวนหน่วยเทียบเท่าหน่วยส าเร็จตามวิธีถัว

เฉลี่ย 
7) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท ารายงานการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 
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2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ระบบต้นทุนงานช่วงการผลิต หมายถึง  การผลิตสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นจ านวนมาก มีการ
แบ่งขั้นตอนการผลิตออกเป็นแผนก (แบ่งช่วงกันผลิต)  ซึ่งงานแต่ละแผนกจะต่อเนื่องกันจนกว่าสินค้านั้นจะ
ผลิตเสร็จ  ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกจะมีการสะสมต้นทุนในช่วงการผลิตของแผนกตนเอง ได้แก่ 
ต้นทุนที่รับโอนมา  วัตถุดิบใช้ในการผลิต  ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต  เมื่อสินค้าในแต่ละแผนกผลิต
เสร็จจะน าส่งต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับหน่วยที่แผนกรับผิดชอบในการผลิตจนแล้วเสร็จส่งต่อไปยัง
แผนกถัดไปตามสายงานการผลิต 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01084 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุน
ตามระบบต้นทุนมาตรฐาน 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นทุนมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างด้านวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมถึงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010841  วิเคราะห์ผลต่างและ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิต 

1.1 วิ เคราะห์ผลต่างและบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงให้
ถูกต้อง 

1.2 วิ เคราะห์ผลต่างและบันทึก
บั ญ ชี เ กี่ ย ว กั บ ค่ า แ ร ง ง า น
ทางตรงให้ถูกต้อง 

1.3 วิ เคราะห์ผลต่างและบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
       



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   73 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ค านวณและวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง 
2) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง 
3) ค านวณและวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
4) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
5) ค านวณและวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 
6) บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง 
2) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการวัตถุดิบทางตรง 
3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 
4) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการค่าแรงงานทางตรง 
5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 
6) ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายการผลิต 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1)  การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน หมายถึง ระบบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยการประมาณการ  ซึ่งการก าหนดต้นทุนการผลิตไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือ
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ใช้ในการควบคุมวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ที่เกิดขึ้นจริงในขณะผลิตให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด  หากมีความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานที่ก าหนดกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จะสามารถ
น ามาใช้ทบทวนเพ่ือก าหนดต้นทุนมาตรฐานให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปได้  หรือเป็นการควบคุมไม่ให้ต้นทุน
ในการผลิตเกิดขึ้นอย่างผิดปกติได้  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01091 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการ
บัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวข้องกับใบก ากับภาษีขายและใบก ากับภาษีซื้อ การจัดท าและจัดเก็บ
ใบก ากับภาษีขาย ควบคุมและตรวจสอบใบก ากับภาษีขายให้ถูกต้องตามประเภทกิจการควบคุมและตรวจสอบ
ใบลดหนี้/ใบเพ่ิมหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถูกต้องควบคุมและตรวจสอบใบแทนใบก ากับภาษีให้ถูกต้อง 
การจัดเก็บและตรวจสอบส าเนาใบก ากับภาษีขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับใบก ากับภาษีซื้อควบคุมและตรวจสอบประเภทใบก ากับภาษีที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้ให้ถูกต้อง  การ
ควบคุมและจัดเก็บใบก ากับภาษีซื้ออย่างเป็นระบบ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
  10.1 หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร 

 10.1.1 การจัดท าใบก ากับภาษี 
1) ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี 
2) มาตรา 86/4 รายการที่ต้องมีในใบก ากับภาษี 
3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 39)  เรื่อง ก าหนด

ข้อความอ่ืนในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร 
4) ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าใบก ากับภาษีตาม

มาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบ
เต็มรูป 

1 2 3 4 5 6 7 
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5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 36) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบก ากับภาษี ใบแทนใบเพ่ิม
หนี้ ใบแทนใบลดหนี้ตามมาตรา 86/12 แห่งประมวลรัษฎากร 

 10.1.2 รายการภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้ (ภาษีซื้อต้องห้าม)  
1) มาตรา 82/5   
2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การก าหนด

ภาษีซื้อที่ไม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/5 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010911 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ใบก ากับภาษีขาย 

1.1 ควบคุมและตรวจสอบใบก ากับ
ภาษีขายให้ถูกต้องตามประเภท
กิจการ 

1.2  ควบคุมและตรวจสอบใบลด
ห นี้ / ใ บ เ พ่ิ ม ห นี้ ใ น ร ะ บ บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถูกต้อง 

1.3  ควบคุมและตรวจสอบใบแทน
ใบก ากับภาษีให้ถูกต้อง 

1.4  จัดเก็บและตรวจสอบส าเนา
ใบก ากับภาษีขายและเอกสารที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

010912  ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับ
ใบก ากับภาษีซื้อ 

2.1 ควบคุมและตรวจสอบประเภท
ใบก ากับภาษีที่ขอคืนได้และขอ
คืนไม่ได้ให้ถูกต้อง 

2.2 ควบคุมและจัดเก็บใบก ากับ
ภาษีซื้ออย่างเป็นระบบ 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย  
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - ไม่มี - 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1)  ทักษะในการค านวณตัวเลข 
2)  ทักษะในงานเอกสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) สาระส าคัญที่ต้องมีในใบก ากับภาษี 
2) วิธีการออกใบแทนใบก ากับภาษี 
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3) รายการภาษีซื้อต้องห้าม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี- 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง ภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคท่ัวไป  ภาษีมูลค่าเพ่ิมค านวณ
จากยอดมูลค่าสินค้าหรือบริการก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามอัตราภาษีท่ีก าหนด ซึ่งมีอัตราเดียว  ทั้งนี้ในการ
ค านวณภาษีของผู้ประกอบการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องมีหลักฐานเป็นใบก ากับภาษีท่ีถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรก าหนด จึงจะสามารถน าภาษีท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ “ภาษีขาย” ลบ “ภาษีซื้อ” ที่ตนถูก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมรายอ่ืนเรียกเก็บ จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมนี้ค านวณจากมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอนเท่านั้น 

ใบก ากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้อง
จัดท าและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือแสดงมูลค่าของ
สินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อ
สินค้าหรือรับบริการในแต่ละครั้ง 

การจัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยทั่วไป 
มีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ หากใบก ากับภาษีที่จัดท าขึ้นไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานจะไม่สามารถน ามาใช้ในการขอคืนภาษีได้ ซึ่งใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปจะต้อง
มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1)  ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 
(2)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 
(3)  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ 
(4)  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
(5) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีและหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) 
(6)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
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(7)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
(8)  จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการโดยให้แยกออกจาก

มูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01092 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมการบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขายการ
บันทึกรายการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิมประจ าเดือนการจัดท าเอกสารเพ่ือการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมประจ าเดือน
การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องน าส่งการท าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.30) การควบคุมการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.30) ให้ได้ถูกต้องและตรงตามเวลา การท าแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.36) ให้ถูกต้องควบคุมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.36) ให้ถูกต้องและตรง
ตามเวลาการจัดท ารายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย การจัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบตามแบบฟอร์มของ
สรรพากร 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
  10.1 หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร 

1) มาตรา 82/3 วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องน าส่งหรือขอคืน 
2) มาตรา 83/6 การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในฐานะผู้จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ 
3) มาตรา 83 ก าหนดเวลาในการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 65)เรื่อง ก าหนดแบบเกี่ยวกับ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5) ส่วน 11 การจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิมและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010921 บันทึกรายการ
บัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1.1 บันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีซื้อและ
ภาษีขายให้ถูกต้อง 

1.2 บันทึกรายการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม
ประจ าเดือนให้ถูกต้อง 

-  ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย  แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

010922 จัดท าเอกสาร
เพ่ือการน าส่ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ประจ าเดือน 

2.1 ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องน าส่งให้
ถูกต้อง 

2.2  ท าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ภพ.30) ให้ถูกต้อง 

2.3 ควบคุมการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.30) ให้ถูกต้อง
และตรงตามเวลา 

2.4 ท าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ภพ.36) ให้ถูกต้อง 

2.5  ควบคุมการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.36) ให้ถูกต้อง
และตรงตามเวลา 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย ใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

010923 ท ารายงานในระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.1 ท ารายงานภาษีซื้อให้ถูกต้อง 
3.2  ท ารายงานภาษีขายให้ถูกต้อง 
3.3  ท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบตาม

แบบฟอร์มของสรรพากรให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่  2 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ทักษะด้านการค านวณ 
2) ทักษะในการวิเคราะห์รายการค้า 
3) ทักษะในการจัดเก็บเอกสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ภาษีขาย-ภาษีซื้อ 
2) ความรู้ในการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ 
3) ความรู้ในการจัดท ารายงานในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้า
รับการทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า   

  - ไม่มี -   
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง ภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคทั่วไป  ภาษีมูลค่าเพ่ิมค านวณ
จากยอดมูลค่าสินค้าหรือบริการก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามอัตราภาษีที่ก าหนด ซึ่งมีอัตราเดียว  ทั้งนี้ในการ
ค านวณภาษีของผู้ประกอบการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องมีหลักฐานเป็นใบก ากับภาษีที่ถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรก าหนด จึงจะสามารถน าภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ “ภาษีขาย” ลบ “ภาษีซื้อ” ที่ตนถูก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมรายอ่ืนเรียกเก็บ จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมนี้ค านวณจากมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น 

รายงานภาษีซื้อ หมายถึง แบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดท า
ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการบันทึกจ านวนภาษีซื้อของกิจการที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมราย
อ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูกเรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี  ภาษีซื้อเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีซื้อของเดือนนั้น 

รายงานภาษีขาย หมายถึง แบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
จัดท าขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการบันทึกจ านวนภาษีของกิจการที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละ
เดือนภาษี  ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  หมายถึง แบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงปริมาณสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีอยู่ ได้มาและจ าหน่ายไป 
เนื่องจากการขายสินค้าหรือการผลิต ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ ได้แก่ ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือผลิตเท่านั้น ส าหรับผู้ประกอบกิจการให้บริการไม่ต้อง
จัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบแต่อย่างใด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   82 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01093 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การจ าแนกประเภทของเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินและค่า
ลดหย่อนที่กฎหมายยอมให้ การท าเอกสารเพ่ือการน าส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย การออก
หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 1 และภ.ง.ด. 1ก  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
  10.1 หลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร 

1) มาตรา 40 เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท 
2) มาตรา 42 ทวิ และพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 11 ว่าด้วยการหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยอมให้หัก 
3) มาตรา 47 และกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ว่าด้วยการหักค่าลดหย่อน 

 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010931  จ าแนกประเภทของ
เงินได้ พึงประเมิน
ต า ม ป ร ะ ม ว ล
รัษฎากร 

1.1 ระบุประเภทของเงิน ได้ พึ ง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร
ให้ถูกต้อง 

1.2 ระบุรายการหักค่าใช้จ่ายของ
บุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.3 ระบุรายการหักค่าลดหย่อน
ของบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง 

010932  ท าเอกสารเพ่ือการ
น า ส่ ง ภ าษี เ งิ น ไ ด้
บุคคลธรรมดาหัก ณ 
ที่จ่าย 

2.1 ออกหนังสือรับรองการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง 

2.2 กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1 ให้
ถูกต้อง 

2.3 กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1ก ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
- ไม่มี - 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ทักษะด้านการค านวณเลข 
2) ทักษะด้านเอกสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) การจัดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
2) ค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทที่กฎหมายยอมให้หัก 
3) ค่าลดหย่อนที่กฎหมายยอมให้หัก 
4) การจัดท าหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
5) การกรอกแบบภ.ง.ด. 1  และ ภ.ง.ด. 1ก 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง วิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีหนึ่งของผู้
มีเงินได้  โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบางกรณีท าหน้าที่ค านวณหักเงิน ซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับ
เงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฏหมายก าหนดแล้วน าเงินนั้นส่งแก่รัฐบาล  เงินที่ได้หักและน าส่งดังกล่าวถือ
เป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงินเมื่อถึงก าหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี ถ้ากรณีใดไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้หักภาษี ผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีแต่อย่างใด 

ภ.ง.ด. 1  หมายถึง แบบแสดงรายการเพ่ือยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตร 50(1) 
แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยกรอก
รายการแสดงรายการจ่ายเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายตัวผู้มีรายได้ พร้อมกับน าเงินภาษีส่งไม่ว่าจะ
ได้หักภาษีไว้หรือไม ่

ภ.ง.ด. 1 ก.  หมายถึง  แบบแสดงรายการเพ่ือยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 
50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับผู้มีหน้าที่ยื่สนแบบ ภ.ง.ด. 1  กรอกรายการสรุปจากแบบ ภ.ง.ด. 1 เมื่อ
สิ้นปีภาษ ี

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01094  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายกรณีจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ที่นายจ้างจ่าย
ให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ตาม
มาตรา 50 กรณีเงินได้ประเภทอ่ืน การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามค าสั่งที่ทป.4/2528 
การกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3  การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย การค านวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี การ
ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามค าสั่งที่ ทป.4/2528 การกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 53 การท าบัญชี
พิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 หลักเกณฑ์ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรในกรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคล 

ธรรมดา 
1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรกรณีเงินได้เงินเดือนค่าจ้าง 
2) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรกรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้

ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 
3) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามค าสั่งที่ทป. 4/2528 

 10.2 หลักเกณฑ์ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรในกรณีผู้มีเงินได้เป็นนิติบุคคล 
1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ  
2) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี  
3) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามค าสั่งที่ทป. 4/2528 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010941 ค านวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่าย 

1.1  ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายกรณีจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้ถูกต้อง 

1.2 ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้ง
เดียวเพราะเหตุออกจากงานให้ถูกต้อง 

1.3  ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ตามมาตรา 50 กรณี
เงินได้ประเภทอ่ืนให้ถูกต้อง 

1.4  ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายตามค าสั่งที่ทป.4/2528 ให้ถูกต้อง 

1.5  กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.2 ให้ถูกต้อง 
1.6  กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 3 ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ 
โ ดย ใช้ แบบทดสอบ
แบบปรนัย แบบถูกผิด 
และแบบเติมค า 

0109042   ค า น วณภาษี
เ งิ น ไ ด้ นิ ติ
บุคคลหัก ณ ที่
จ่าย 

2.1 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 69 ทวิ ให้ถูกต้อง 

2.2  ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 69 ตรี ให้ถูกต้อง 

2.3  ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ตามค าสั่งที่ ทป.4/2528 ให้ถูกต้อง 

2.4 กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 53 ให้ถูกต้อง 
2.5  ท าบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ให้ถูกต้อง 
2.6  จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ 

ณ ที่จ่ายอย่างเป็นระบบ 

- ผลการสอบวัดความรู้  
โ ดย ใช้ แบบทดสอบ
แบบปรนัย แบบถูกผิด 
และแบบเติมค า 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 2 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ทักษะด้านการค านวณ 
2) ทักษะด้านเอกสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) วิเคราะห์รายการรับจ่ายเงินแต่ละรายการว่าต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ 
2) ค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่ละกรณีได้ถูกต้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1)  การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย  หมายถึง  การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ประมวลรัษฎากร
บัญญัติให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีจากเงินที่จ่ายและน าส่งรัฐบาลก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนั้น  ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนี้ ให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
เมื่อถึงก าหนดเวลายื่นแบบและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือสิ้นรอบระยะยเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณี 

ภ.ง.ด. 2  หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) ส าหรับบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคลอ่ืน เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยกรกอกรายการแสดงการจ่ายเงินได้และ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายตัวผู้มีเงินได้ พร้อมกับการน าเงินภาษีส่งไม่ว่าจะได้หักภาษีไว้หรือไม่ 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี– Page   89 

ภ.ง.ด. 3  หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 
50(3) (4) (5) ส าหรับบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอ่ืน เป็นผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยกรอก
รายการแสดงการจ่ายเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายตัวผู้มีเงินได้ พร้อมกับการน าเงินภาษีส่งไม่ว่าจะ
หักภาษีไว้หรือไม ่

ภ.ง.ด. 53  หมายถึง  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 
69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับรัฐบาล องค์การของรัฐบาล 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้น่วนนิติบุคคล ครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และต้องหักภาษี ณ 
ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  และกรณีที่มีการจ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร    
โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 พร้อมกับน าเงินภาษีส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนจองเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะ
หักภาษีไว้หรือไม่  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01095 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับการ
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

3. ทบทวนครั้งที่-    4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การค านวณและหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ 
ที่จ่ายตามมาตรา 70 การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ทวิ  และการกรอก
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 54  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินให้นิติบุคคลต่างประเทศ 

1) มาตรา 70  
2) มาตรา 70 ทวิ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010951  ค านวณและหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย ที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น 

1.1 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก 
ณ ที่จ่ ายตามมาตรา 70 ให้
ถูกต้อง 

1.2 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก 
ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ทวิ ให้
ถูกต้อง 

1.3 กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.54 ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1)  ทักษะการค านวณ 
2) ทักษะด้านเอกสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 
2) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภ.ง.ด. 54  หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและจ าหน่ายเงินก าไรตามมาตรา 
70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรให้ส าหรับกรณีผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)
หรือ(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและ
มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย จ าหน่ายเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนใดที่ กันไว้จากก าไรหรือ
ถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทยและต้องเสียภาษีเงินได้ในจ านวนที่จ าหน่ายตามมาตรา 70 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01096 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีการประมาณการก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  เพ่ือเสียภาษีครึ่งปี การ
กรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 การระบุเงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิประจ าปีทางภาษี การระบุเงื่อนไขในการค านวณ
ก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ การระบุรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ าปีการปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษี  การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย  และการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
1) หลักเกณฑ์การประมาณการก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ตามมาตรา 67 ทวิแห่งประมวล

รัษฎากร 
2)  เงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกฎหมายอนุบัญญัติ 
3)  เงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และกฎหมายอนุบัญญัติ 

 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

010961  ค านวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลครึ่งปี 

1.1  ประมาณการก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ   เ พ่ือเสียภาษีครึ่ งปี ให้
ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.2 กรอกแบบ ภ.ง.ด.51 ให้ถูกต้อง 
010962  ระบุ เ งื่ อนไขในการ

ค า น ว ณ ก า ไ ร สุ ท ธิ
ประจ าปีทางภาษี 

2.1 ระบุเงื่อนไขในการค านวณก าไร
สุทธิตามมาตรา 65 ทวิ  ให้
ถูกต้อง 

2.2  ระบุ ร ายจ่ า ยต้ อ งห้ ามตาม
มาตรา 65 ตรี ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

010963  ค านวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลประจ าปี 

3.1  ปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีเป็น
ก าไรสุทธิทางภาษีให้ถูกต้อง 

3.2  กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

010964  ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับ
การปรับปรุงค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

4.1  ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ตามวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่ายให้
ถูกต้อง 

4.2 ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ตามวิธีภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่  3 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) ทักษะการค านวณ 
2) ทักษะด้านเอกสาร 
3) ด้านการวิเคราะห์รายการค้า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ประมาณการก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  เพ่ือเสียภาษีครึ่งปี 
2) กรอกแบบ ภ.ง.ด.51 
3) เงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
4) รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี 
5) การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
6) การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
7) การปรับปรุงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ประจ าปี 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ

ทดสอบ 
2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้า

รับการทดสอบ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

- ไม่มี - 
(ง) วิธีการประเมิน 

1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

ภ.ง.ด. 50  หมายถึง  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระท ากิจการในประเทศไทยตาม
มาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 และช าระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องยื่นเป็นประจ าทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01101 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างบ
ทดลองก่อนการปรับปรุงบัญชี 

3. ทบทวนครั้งที่ -     4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค านวณหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท และการจัดท างบทดลองก่อน

ปรับปรุงบัญชี 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

011011  รวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดท างบทดลอง
ก่อนปรับปรุง 

1.1  ค านวณยอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภทให้ถูกต้อง 

1.2  ท างบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
ถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 2 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1 2 3 4 5 6 7 
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1) ค านวณยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท 
2) จัดท างบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับผังบัญชี 
2) ความรู้เกี่ยวกับการค านวณหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท 
3) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของงบทดลองและขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีที่รวบรวมผลสะสมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็น
หมวดหมู่ หลังจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว จัดเรียงล าดับผังบัญชีของกิจการ 

งบทดลอง หมายถึง งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี  ณ วันใดวันหนึ่ง โดย
ปกติแล้วงบทดลองจะถูกจัดท าขึ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี และบัญชีต่างๆ ที่ปรากฎในงบทดลองจะเรียงล าดับ
ตามท่ีเลขที่บัญชี โดยแสดงยอดดุลด้านเดบิตและด้านเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01102 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบัญชีและการท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
การปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย การปรับปรุงรายได้ค้างรับ

รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมถึงการจัดท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

011021  ปรับปรุงรายการบัญชี
และท างบทดลองหลัง
ปรับปรุงบัญชี 

1.1  ปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้
ค้างรับและรายได้รับล่วงหน้าให้
ถูกต้อง 

1.2  ปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค้ า งจ่ ายและค่ า ใช้ จ่ ายจ่ าย
ล่วงหน้าให้ถูกต้อง 

1.3  ปรับปรุ งบัญชี เกี่ ยวกับวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ไปให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1.4  บันทึกรายการปรับปรุงค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญให้ถูกต้อง 

1.5  บันทึกรายการค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายให้ถูกต้อง 

1.6  ท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้อง 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับรายได้ค้างรับ 
2) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับรายได้รับล่วงหน้า 
3) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
4) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
5) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 
6) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
7) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา 
8) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับค่าตัดจ าหน่าย 
9) จัดท างบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงรายได้ค้างรับ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า 
3) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
4) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
5) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 
6) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
7) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา 
8) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงค่าตัดจ าหน่าย 
9) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของงบทดลองหลังการปรับปรุง 
10) เข้าใจขั้นตอนในการจัดท างบทดลองหลังการปรับปรุง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ

ทดสอบ 
2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ

การทดสอบ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

- ไม่มี - 
(ง) วิธีการประเมิน 

1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า    

- ไม่มี - 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่กิจการยังไม่ได้รับ
เงินสด โดยถือเป็นรายการสินทรัพย์ 

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าในรูปเงินสด โดยที่กิจการยัง
ไม่ส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นการตอบแทน ในขณะที่กิจการได้รับเงินสดนั้นจะยังไม่ถือเป็นรายได้ แต่จะถือ
เป็นหนี้สิน 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งกิจการได้รับประโยชน์ไปแล้วระหว่างรอบ
ระยะเวลาบัญชี แต่ยังไม่ได้ช าระเงิน โดยถือเป็นรายการหนี้สิน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าที่ใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินสดออกไปล่วงหน้าเพ่ือจะได้รับ
ประโยชน์ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีอนาคต โดยถือเป็นรายการสินทรัพย์ 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป หมายถึง การบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการเบิกใช้วัสดุส านักงาน 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อาจจะเก็บเงินไม่ได้ 

จากการที่กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและลูกค้ายังไม่ช าระหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ อย่างมีระบบตลอด

อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ 
ค่าตัดจ าหน่าย หมายถึง การปันส่วนจ านวนเงินที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่าง

เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01103 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท า
งบการเงิน 

3. ทบทวนครั้งที่ -    4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (3313 ผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องทางด้านบัญชี) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
ขั้นตอนและกระบวนการปิดบัญชี ประกอบด้วย การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายปิดบัญชีรายได้และ

ค่าใช้จ่ายในบัญชีแยกประเภทค านวณหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึง
การจัดท างบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
10.1 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่เกี่ยวข้อง 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

011031  ปิดบัญชีประจ าปี 1.1  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายใน
สมุ ดบั นทึ กรายการขั้ นต้ น ให้
ถูกต้อง 

1.2  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายใน
บัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง 

1.3 ค านวณยอดคงเหลือในบัญชีแยก
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

1 2 3 4 5 6 7 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

011032  ท า ง บ ก า ร เ งิ น
ประจ าปีส าหรับห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัด 

2.1  ท างบก าไรขาดทุนให้ถูกต้อง 
2.2  ท า งบแสดงฐ านะการ เ งิ น ให้

ถูกต้อง 
2.3  ท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้เป็นหุ้นส่วน/ส่วนของผู้ถือ
หุ้นให้ถูกต้อง 

2.4  ท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

011033  ท างบกระแสเงินสด 3.1  จ าแนกรายการ เป็ นกิ จกรรม
ส าหรับท างบกระแสเงินสดให้
ถูกต้อง 

3.2 ท างบกระแสเงินสดให้ถูกต้อง 

- ผลการสอบวัดความรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ชั้นที่ 3 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในสมุดบันทึกรายการข้ันต้น 
2) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีแยกประเภท 
3) ค านวณหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
4) จัดท างบก าไรขาดทุน 
5) จัดท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
6) จัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
7) จัดท างบกระแสเงินสด 
8) จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 
2) ความรู้เกี่ยวกับการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีแยกประเภท 
3) เข้าใจวิธีการค านวณหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบก าไรขาดทุน 
5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
6) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบกระแสเงินสด 
8) ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

- ไม่มี - 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1) ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของแต่ละชั้นที่เข้ารับการ
ทดสอบ 

2) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและข้อก าหนดด้านอายุงานของแต่ละชั้นที่เข้ารับ
การทดสอบ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
- ไม่มี - 

(ง) วิธีการประเมิน 
1) การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด และแบบเติมค า 

 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า    
- ไม่มี - 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  
งบการเงิน ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ  
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บรรณานุกรม 
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คณะผู้จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี  สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดท ามาตรฐาน
อาชีพนี้กับกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย  

1. คณะที่ปรึกษา 
 1) นางศิริพร สุชาชาติ   ผู้จัดการโครงการ 
 2) ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล  นักวิจัยโครงการ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ อ่ าค าสรง  นักวิจัยโครงการ 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ยาทิพย์  นักวิจัยโครงการ 
 5) นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย   นักวิจัยโครงการ 
 7) นางสาวเจียม วิเศษสมบัติ   เลขานุการโครงการ 
 8) นางสาวชาลิยา อุดทา   ผู้ประสานงานโครงการ 
  
 2. คณะท างานจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 1) นางมาลี สืบตระหง่าน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2) นายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3) นางสาวอังคศิริ ทักษ์ธนาคม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 4) นางพรทิพย์ สังข์สุข  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 5) นางสาวมนทกานต์ ใจยงค์  บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 6) นางสาวรุ่งทิวา จิตสม  บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  

7) นางสาวเจเนตร ผ่องแผ้ว  บริษัท สยามไดกิ้นส์เซลส์ จ ากัด 
  
 3. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1) นางสุภาพร บุญแทน   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
    นางสาวจิรนันท์ แห่งตระกูลปัญญา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
2) นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3) ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
4) รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
5) นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล   หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
    นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
6) นางสาวสุภา กิจศรีนภดล   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7) นายพงษ์ศักดิ์ ทับทอง   หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ   
8) นางรวิภาณีย์ ปิติตยานุวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ 
9) นางสาวบุณยวีร์ สุวรรณบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ   
10) นายวีระชัย ศรีขจร   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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