
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ   
สาขาวิชา  การบัญชี 

ชื่อวิชา  โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี   
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 

*********************************************************************************** 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีแก่นักศึกษา 
1.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานจริง 
1.3  เพื่อยกระดับทักษะด้านวิชาชีพในวิชาทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท)  ของสถานศึกษา 

ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกำหนดอายุไม่เกิน  25 ปี หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2 การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยมีครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละไม่เกิน 5 

คน สำหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมสำหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 
2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีสิทธิ์

เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
     จำนวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

4.1 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้  

      คะแนนแต่ละรายวิชา  วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562  

          4.2  ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

4.4  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองตำลึง 
                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

       ระดับชาติคนละ  50  บาท 
 

http://www.vr-centre.net/
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5. กติกาการแข่งขัน/การประกวด 

  5.1  ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตร 

                ประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรอง  

                จากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.2  สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าแข่งขันประเภททีม

ได้ไม่เกิน 3 ทีม 

  5.3  ผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ 

                ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563      โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

  5.5  ผู้เขา้แข่งขัน   ต้องชำระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 

  5.6  การแข่งขันจะเรียงตามลำดับที่นั่งสอบ  การจับฉลากในวันรายงานตัว 

  5.7  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน  คณะกรรมการเรียกทีมเข้าแข่งขันให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  

                 ทันที หากเวลาผ่านไป  5 นาที ไม่รายงานตัว / เข้าประจำที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้า   

                 แข่งขัน  

  5.8  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
 

6. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
    6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับการแข่งขัน 
 6.2 ดำเนินการลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน 
 6.3 ข้อสอบที่เป็นกระดาษ (หลังจากได้รหัสเปิดข้อสอบทางสถานศึกษาเจ้าภาพจะดำเนินพิมพ์แจก 
                นักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถดูข้อสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองที่จัดเตรียมไว้) 

7. ขั้นตอนการแข่งขัน 
 7.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน ด้วยระบบ E-TESTING ก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย  
      30 นาที เพื่อเชื่อมต่อกับระบบการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
 7.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปิดไฟล์ข้อสอบที่เป็น PDF จากหน้าจอ เพื่อรอรหัสในการเปิด “ข้อสอบ” จาก 
      ระบบออนไลน์ 
7.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รหัสผ่านเพ่ือเปิดข้อสอบ และ โปรแกรมก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
7.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาในการทำแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยคะแนนจะถูกบันทึกออนไลน์ 
     และแสดงผลทันทีที่มีการแข่งขัน 
7.5 ระบบการแข่งขันจะปิดรับคะแนนออนไลน์หลังจากหมดเวลาแข่งขัน 30 นาที 
7.6 การแข่งขันทางสถานศึกษาเจ้าภาพจะเตรียมคอมพิวเตอร์ แป้มพิมพ์ พร้อมทั้งดำเนินการ 
      ลงโปรแกรมท่ีใช้ในการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
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8. เกณฑ์การตัดสิน  ทุกประเภทวิชา/รายวิชา 
คะแนน    90  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน    80.00-89.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน     60.00-69.99           เกียรติบัตรชมเชย 
 

9. ค่าสมัคร 
9.1 คนละ 50 บาท 

 
10. ดูตารางการแข่งขันทักษะท่ี  www.vr-centre.net  วันเสาร์ที่ 14 มกราคม  2563 

 
11. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 

   อ.ลืมไพร เอมบัณฑิต   มือถือ   081-427-5775 
   อ.ภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา   มือถือ   089-407-9161 
   อ.รัตนาภรณ์ เพชรชนะ      มือถือ   062-684-2896 

 
12. Line กลุ่มการแข่งขัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/g/BwaP_vZN_2 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ  ปวส.   เวลา  2  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน .......................................... 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

***************************************************************************************************** 
คำสั่ง  จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบ online e-testing (ตัวอย่างข้อสอบอยู่บนระบบ  
        www.vr-centre.net) 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. เวลา 2 ชั่วโมง   

******************************************************************* 
หมายเหตุ  การให้คะแนนเป็นไปตามการตรวจข้อสอบบนระบบออนไลน์ จากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  2 
วิชา โปรแกรมสำเร็จรปูเพ่ืองานบัญชี 

ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ          สาขาวิชา      การบัญชี     ระดับ    (     )  ปวช.     ( ✓)  ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา 
(ทกัษะ) 

เกณฑ์การปฏิบติังาน/ประเมิน 
จ านวน 
ข้อสอบ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1 0 
1.ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแ์ละ
สารสนเทศเพื่อ
พฒันางานอาชีพ 

1.ใชโ้ปรแกรมบญัชทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบนัทกึบญัชตีามหลกับญัชคีู่ 1 ✓  
2.แสดงชื่อบญัชแีละขอ้ความในรายงานถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 1 ✓  
3.จดัท ารายงานทีแ่สดงใหเ้หน็รหสับญัช ีและชื่อสมุดบญัชทีีใ่ชใ้นการ 
บนัทกึบญัช ี

1 ✓  

4.บนัทกึรายการคา้ โดยใชเ้มนูหลกัในการบนัทกึขอ้มลูครบทุกเมนูโดย 
เชื่อมโยงสมุดรายวนัใหถู้กตอ้งตามหลกับญัช ี

1 ✓  

 5.บนัทกึบญัชสีนิคา้แบบสิน้งวด และแบบต่อเนื่องได ้  1 ✓  
 6.ค านวณสนิคา้คงเหลอืแบบเขา้ก่อนออกก่อนและแบบถวัเฉลีย่ 1 ✓  
 7. บนัทกึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์และบนัทกึในทะเบยีนทรพัยส์นิ 1 ✓  
 8. ปรบัปรุงค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย ์วสัดุส านกังานใชไ้ป ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

รายไดค้า้งรบั  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าในวนัสิน้งวด
บญัชแีละปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีาย   

1 ✓  

 9.ปิดบญัชภีาษซีือ้-ภาษขีายในแต่ละเดอืน ค านวณภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  
ภาษธีุรกจิเฉพาะและค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสิน้รอบระยะบญัชี 

1 ✓  

 10.ปิดบญัช ีและออกรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 1 ✓  
 


