
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพบัญชีได้
เต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในภาครัฐ และเอกชนอัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป โดยก าหนดจัด
ในวันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561  ณ อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

          คณะกรรมการด าเนินงานขอขอบพระคุณสถาบันการศึกษาท้ังระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศท่ีให้การตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม
ทุกส่วนงาน ซึ่งมีผลท าให้การด าเนินการจัดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
                        
 
 คณะกรรมการด าเนินงาน           
 19 มกราคม 2561 
  

  



 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำและแข่งขันทักษะวิชำชีพบัญชี สู่ควำมเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 

ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ 
วันศุกร์ที่ 19 มกรำคม 2561 เวลำ 08.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ 3 อำคำรมงคลอำภำ  
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 

08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
   และรับอาหารว่าง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
08.30 - 08.45 น. - ผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาพร้อมกันที ่ 
   ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
09.00 – 12.00 น. - การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระดับอาชีวศึกษา ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี  
   (เวลา 9.00 – 11.00 น.) 

 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีรอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา ณ ชั้น 3 อาคาร 90 ปี 
   (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

 - อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้ติดตามเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ 
   “Accounting Goes Digital” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3  
   อาคารมงคลอาภา (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน และรับได้ที่ 
   ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
 - เข้าร่วมชมบอร์ดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
   ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
13.00 - 13.30 น. - พิธีเปิดและประกาศผลระดับอาชีวศึกษา และประกาศผลรอบคัดเลือก 
   ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
13.30 – 15.30 น. - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๓ ชั้น 3  
  อาคารมงคลอาภา   
16.00 น เป็นต้นไป - ประกาศผลการแข่งขัน พร้อมพิธีรับประทานถ้วยรางวัล และพิธีปิดงาน  
 
หมำยเหตุ 
         1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
         2. ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานสามารถชมบอร์ดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย  
            นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 



 

 
 
 
 
 

ประวตัิคณะบริหำรธุรกจิ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการ
พระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการท่ีเก่าแก่มีอายุกว่า 117 ปี ซึ่งเป็นวังเดิมของพล
เรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง) บนถนน พิษณุโลก เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ มีเป้าหมายในการ 
มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นน า แห่งโลกธุรกิจในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิต
มืออาชีพท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ และ ปรัชญา สร้างบัณฑิต
สู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี น าบริหารธุรกิจสู่โลกสากล ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ท้ังใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
และในอนาคตได้เตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาสากล (ภายในปี 2565) เพื่อสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมก้าวไปสู่ความส าเร็จ
ในโลกของอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถท่ีทันสมัย มีพลังและ
ความเข้มแข็งท่ีพร้อมส าหรับการแข่งขันทุกสถานการณ ์

 
 
 
 



 
 
 
 

วตัถุประสงค์โครงกำร 
 

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถ ในทางวิชาการและ
ทักษะด้านวิชาชีบัญชีได้เต็มตามศักยภาพ ท้ังนี้เน้นทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้าน
ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

2. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัว และปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณภาพผ่านการแข่งขันด้านวิชาชีพบัญช ี

3. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
น าความรู้ไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ในระดับประเทศที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

4. เพื่อสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบญัชีอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

คุณสมบตัิของผู้เข้ำแข่งขนั 

 1. ระดับอุดมศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ท่ัว
ประเทศ 

 2. ระดับอาชีวศึกษา: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ท่ัวประเทศ 
  



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



 

ขอบเขตเนือ้หำ 

ระดับอุดมศึกษำ   

1. การบัญชีการเงิน       25 % 
(ครอบคลุมเนื้อหา การบัญชีชั้นต้น, การบัญชีชั้นกลาง 1,2  การบัญชีชั้นสูง 1,2)  

2. การบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร    25 %  
3. การสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี   25 % 
4. การบัญชีภาษีอากร      15 % 
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     10 % 
 

 
 

ระดับอำชีวศึกษำ   

1. การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 2     20 % 
2. การบัญชีชั้นสูง 1      20 % 
3. การบัญชีต้นทุน 1 และ 2     20 % 
4. การภาษีอากร      20 % 
5. การสอบบัญชี      20 % 

  

 
  

  



 

 

 

เกณฑ์กำรพจิำรณำในกำรตัดสินผลกำรแข่งขนั 
 

ระดับอุดมศึกษา 
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนนในรอบคัดเลือก ทีมที่ได้

คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
2. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คะแนนจากรอบคัดเลือกจะถูกน ามารวมกับรอบชิงชนะเลิศ 
3. ในการแข่งขันทุกรอบคณะกรรมการด าเนินงานจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

          ระดับอาชีวศึกษา  
1. การแข่งขันจะมีเพียงรอบเดียว ทีมที่ท าคะแนนสูงสุด ถือเป็นผู้ชนะ  
2. ในการแข่งขันทุกรอบคณะกรรมการด าเนินงานจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันท าคะแนนได้สูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 ทีม  ทีมดังกล่าวจะต้องท าการแข่งขัน

เพ่ือหาผู้ชนะในแต่ละล าดับ 

  



 

 

รูปแบบกำรแข่งขนั 
 

  ระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็น 2 รอบ 
  รอบคัดเลือก 

1. ท าการแข่งขัน ณ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน มี 5 ตัวเลือกให้เวลาในการ

ท า 3 ชั่วโมง 
3. เมื่อหมดเวลาในการท าข้อสอบให้วางกระดาษค าตอบและข้อสอบไว้ที่โต๊ะสอบ เจ้าหน้าที่จะเป็น

ผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อสอบด้วยตนเอง 
4. ประกาศคะแนนสูงสุด 10 ล าดับแรก ณ ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  
 
รอบชิงชนะเลิศ 
1. ท าการแข่งขันโดยมีอุปกรณ์กดเลือกค าตอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
2.  ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  คณะกรรมการด าเนินการสอบจะแสดง
ค าถามที่จอภาพโดยให้เวลา ข้อละ 1.30 นาท ีเมื่อหมดเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามโดยมี
อุปกรณ์กดเลือกค าตอบ 
3.  ข้อสอบแบบอัตนัย 3 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คณะกรรมการด าเนินการสอบจะแจกซองค าถามเมื่อ

หมดเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามโดยการน าค าตอบใส่ซองให้กับคณะกรรมการประจ าโต๊ะ
สอบ 

4. ทีมใดท าคะแนนได้สูงสุด 3 ล าดับแรก โดยคิดคะแนนจากรอบคัดเลือกรวมกับรอบชิงชนะเลิศ ถือ
เป็นผู้ชนะ  
 

  



 

 

 

รูปแบบกำรแข่งขนั 
 
ระดับอาชีวศึกษา 
1. ท าการแข่งขัน ณ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ  
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ระดับอาชีวศึกษา มี 4  

ตัวเลือกให้เวลาในการท า 2 ชั่วโมง 
3. เมื่อหมดเวลาในการท าข้อสอบให้วางกระดาษค าตอบและข้อสอบไว้ที่โต๊ะสอบ เจ้าหน้าที่จะเป็น

ผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อสอบด้วยตนเอง 
4. ประกาศผลการแข่งขัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
5. ทีมท าคะแนนได้สูงสุดถือเป็นผู้ชนะ 

  



 

ข้อปฏิบัติในกำรแข่งขนั 
 

1. ทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบไปด้วยนักศึกษาทีมละจ านวน 2 คน จะต้องแสดงบัตรนักศึกษาเพ่ือ
รายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบัน 
3. ในขณะท าการแข่งขัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์จากผู้อ่ืน 
4. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน 
5. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้ามาในห้องแข่งขัน 
6. ห้ามผู้แข่งขันกระท าการใด ที่ส่อเจตนาทุจริต 

หมายเหตุ :  รอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเขียน และเครื่องคิดเลขท่ีใช้ใน
การสอบแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้ว 
  



 
 
 
 

รำงวลั 
 
ระดับอุดมศึกษำ 
รางวัลชนะเลิศ :    
 ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000  บาท 
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :   
 ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา  5,000  บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :    
 ถ้วยรางวัลสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร  
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท 
 
รางวัลชมเชย :    
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 

  



 

รำงวลั 
 
ระดับอำชีวศึกษำ 
รางวัลชนะเลิศ :    
 ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 8,000  บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :    
 ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000  บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :    
 ถ้วยรางวัลร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  
 ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000  บาท 
  
หมำยเหตุ 
ทีมท่ีได้รับคะแนนตั้งแต ่80 % ขึ้นไป ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมท่ีได้รับคะแนนตั้งแต ่70 % - 79 % ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมท่ีได้รับคะแนนตั้งแต ่60 % - 69 % ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร 

  



 
 
 
 

สถำนที่อบรมเสวนำ 

 และสอบแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

 

ห้องประชุมมงคลอำภำ ชั้น 3 อำคำรมงคลอำภำ คณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 
 

 



  



 

 


