การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา ทักษะการบัญชี
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
********************************************************************************
1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
1.1 เพื่อยกระดับการแข่งขัน และคุณภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพการบัญชี
1.3 เพื่อเตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่มาตรฐานนานาชาติ
1.4 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกาของการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ พ.ศ.2564 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยกำหนดอายุไม่เกิน 25 ปี
และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
2.2 นักศึกษาทุคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามระดับการศึกษานั้นๆ โดยไม่มีการแยกสาขาวิชา
2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับการศึกษานั้นๆ รายวิชาละไม่เกิน 5 คน สำหรับ
ประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีม สำหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท
2.4 นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น
นักศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตรเหรีนญทองในรายวิชสของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

3. กติกาการแข่งขัน
3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษา เฉพาะระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าแข่งขันประเภททีมได้ไม่เกิน
3 ทีมๆละ 2 คน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที ทางช่องทางการออนไลน์ หากใช้ระบบออน
ไซต์ ขอให้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ระเบียบคู่มือการจัดการแข่งขันกำหนดฯ
3.3 การแข่งขันจะเรียงตามลำดับที่นั่งสอบ การจับฉลากในวันรายงานตัว

3.4 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และตารางการแข่งขัน จากวิทยาลัยฯเจ้าภาพ ก่อนวันแข่งขันเพื่อความ
ถูกต้อง
3.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตามรูปแบบที่ทางสมาคมฯ
กำหนด
3.6 กรรมการผู้สังเกตการแข่งขันต้องเป็นกรรมการต่างวิทยาลัยฯ ของผู้เข้าแข่งขัน และการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. สมรรถนะรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
2. ปฏิบัติงานบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

5. วิธีดำเนินการสอบ
วิทยาลัยฯเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน ต้องจัดการแข่งขันด้วยโปรแกรม Smartbiz e-testing ซึ่งทางสมาคมฯได้
ร่วมมือกับ บริษัทคริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ข้อสอบ และระบบ
การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีวิธีการจัดการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน ด้วยระบบ E-TESTING ก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
5.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปิดไฟล์ข้อสอบที่เป็น PDF จากหน้าจอ เพื่อรอรหัสในการเปิด “ข้อสอบ” จากระบบออนไลน์
5.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รหัสผ่านเพื่อเปิดข้อสอบและโปรแกรมก่อนการแข่งขัน 15 นาที
5.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาในการทำแบบทดสอบ 3 ชั่วโมง โดยคะแนนจะถูกบันทึกออนไลน์และแสดงผลทันทีที่มี
การแข่งขัน
5.5 ระบบการแข่งขันจะปิดรับคะแนนออนไลน์หลังจากหมดเวลาแข่งขัน 30 นาที
6. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง
6.1 ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เช่น ชื่อวิทยาลัยฯที่ถูกต้อง , ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม

6.2 ศึกษาคู่มือในการสอบ ซึ่งทางเจ้าภาพฯ จะส่งให้ก่อนการแข่งขัน
7. สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้ / วิทยาลัยในพื้นที่ตั้งที่จัดการแข่งขัน
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการแข่งขัน (ทั้งเครื่องที่ใช้แข่งขันจริง และเครื่องสำรอง)
4.2 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4.3 ข้อสอบ (หลังจากได้รหัสเปิดข้อสอบทางวิทยาลัยฯ เจ้าภาพจะส่งไฟล์ข้อสอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถดูข้อสอบจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองที่จัดเตรียมไว้)
8. โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน (ใบงาน,ขอบเขตของข้อสอบ)
วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ประเภท บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ระดับ ( ) ปวช. ( √ ) ปวส.
เกณฑ์การ
สมรรถนะรายวิชา
(ทักษะ)
1 .ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
พัฒนางานอาชีพ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน/ประเมิน

จำนวน

ข้อสอบ
1.ใช้โปรแกรมบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่
1
2.แสดงชื่อบัญชีและข้อความในรายงานถูกต้องตามหลักภาษาไทย
1
3.จัดทำรายงานที่แสดงให้เห็นรหัสบัญชี และชื่อสมุดบัญชีที่ใช้ในการ
1
บันทึกบัญชี
4.บันทึกรายการค้า โดยใช้เมนูหลักในการบันทึกข้อมูลครบทุกเมนู
1
โดยเชื่อมโยงสมุดรายวันให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
5.บันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่องได้
1
6.คำนวณสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนแบบถัวเฉลี่ย
1
7.บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และบันทึกในทะเบียน
1
ทรัพย์สิน
8. ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ วัสดุสำนักงานใช้ไป ค่าใช้จ่าย
1
ค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้า
ในวันสิ้นงวดบัญชีและปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
9.ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขายในแต่ละเดือน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1
ภาษีธุรกิจเฉพาะและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะบัญชี
10.ปิดบัญชี และออกรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้แข่งขัน

ประเมิน
1 0
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

https://drive.google.com/file/d/1O0se57BO-lDKPXUWSGByIxFtDTpTV4X6/view
9. เกณฑ์การให้คะแนน
การให้คะแนนเป็นไปตามการตรวจข้อสอบบนระบบออนไลน์ จากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
10. เกณฑ์การพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแข่งขัน/ประกวด กำหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน ดังนี้
คะแนน 90.00 - 100 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80.00 - 89.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70.00 - 79.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60.00 – 69.99 คะแนน
เกียรติบัตรชมเชย
11. คณะกรรมการตัดสิน
11.1 คณะกรรมการจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทำหน้าที่
กรรมการคุมสอบ / สังเกตการณ์การสอบ
11.2 คณะกรรมการจากผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ
12. ค่าใช้จ่ายในการสอบต่อ คน หรือต่อทีม
12.1 ค่าสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ทีมละ 320 บาท (รวมค่าสมัครและค่าดำเนินการ)

