
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลกัสตูรการบญัชี คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หนว่ยกิต  อตัราสว่นการเรียน (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ วรนาถ ศรีพงษ์ 
    อาจารย์ สริุษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์ 
    อาจารย์ วารี ศรีสรุพล 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
                          - 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    3821101 การบญัชีชัน้ต้น 
    3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
    9 มิถนุายน 2554 
 

 
 
 
 



มคอ. 3 

 2 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1. เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ให้มีความสามารถในการ อธิบาย ลกัษณะวงจรการจดัท าระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

1.2. เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ให้สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีได้ 
1.3. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนสามารถอธิบายลกัษณะส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีได้ 
1.4. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถอธิบายการวิธีควบคมุระบบสารสนเทศในโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชีได้ 
1.5. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถออกแบบโปรแกรมส าเร็จรูปแบบง่ายๆได้ 
1.6. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการจดัท าสารสนเทศทางการ

บญัชีได้ 
1.7. เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีก้าวทนัโลกและเทคโนโลยี 
1.8. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมของนกับญัชีท่ีดี 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เป็นรายวิชาท่ีได้รับการปรับปรุงขึน้ใหมเ่พ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับหลกัสตูรบญัชี
บณัฑิตซึง่เป็นหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคณุภาพของส านกังาน
คณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) และสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐิกิจของ
ประเทศ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ศกึษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กบังานด้านบญัชี โดยศกึษาการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel และโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานด้านบญัชี การออกแบบโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบญัชี  รวมทัง้
การออกแบบรายงานทางการบญัชีท่ีได้มาจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง - 30 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง / สปัดาห์ 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น    
    รายบุคคล 
      อาจารย์ผู้สอนก าหนดวนั เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง และ
ประกาศให้ผู้ เรียนทราบ และนอกจากนัน้ ยงัอนญุาตให้นกัศกึษาตดิตอ่ผา่นโทรศพัท์ และ E-MAIL ด้วย 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศกึษาต้องมีคณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตร่วมกบั
ผู้ อ่ืนในสงัคมเป็นปกตสิขุ สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กบัสว่นรวม นอกจากนัน้ การใช้ความรู้ และ
ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ต้องพงึระมดัระวงั และค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ความมัน่คง              ทาง
เศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน ซึง่อาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศกึษา 
ทัง้ในด้านคณุธรรม และจริยธรรม ตอ่ไปนี  ้

1) มีความรู้และความเข้าใจในคณุคา่แหง่วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตท่ีิ
ดีตอ่วิชาชีพ 

2) มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีวินยั เคารพ และสามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบ          
ของสถาบนัและสงัคม เชน่ การตรงตอ่เวลา การแตง่กายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 

3) มีจิตส านกึ และพฤตกิรรมท่ีค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่น
ตนอยา่งมีคณุธรรม 

4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยา่งสร้างสรรค์ในสงัคม  
    1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สร้างวฒันธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลกูจิตส านกึขัน้พืน้ฐานให้กบันกัศกึษา 
อาจารย์ และบคุลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินยัของมหาวิทยาลยั ความมีสว่นร่วมในการพฒันา
คณะและมหาวิทยาลยั ชมุชน การตรงตอ่เวลา การแตง่กายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ         
ในหน้าท่ี และความซ่ือสตัย์สจุริต 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องชว่ยกนัสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในการสอน
รายวิชา รวมทัง้ ฝ่ายกิจการนกัศกึษาของคณะต้องสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ให้เกิดกบันกัศกึษา โดย              
การจดัโครงการ / กิจกรรม พฒันาจิตสาธารณ และการท าประโยชน์ให้กบัชมุชน กิจกรรมภายใน ได้แก่  
การยกยอ่งชมเชยนกัศกึษาท่ีประพฤตดีิปฏิบตัชิอบเป็นท่ีประจกัษ์ นกัศกึษาท่ีท าประโยชน์ให้กบัสงัคม 

3) ในหลกัสตูรมีรายวิชา การก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบญัชี และ 
บรรษัทภิบาล ซึง่เป็นวิชาในกลุม่วิชาชีพบงัคบั ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อปลกูฝังให้นกัศกึษาตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การประเมินผลคณุลกัษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้       
แบบประเมินท่ีพฒันาขึน้ตามหลกัวิชาการ และให้ผู้ มีสว่นได้เสียตอ่ไปนี ้อยา่งน้อย 3 คน ได้ประเมิน      
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เชน่ เพ่ือนร่วมชัน้เรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง นกัศกึษาประเมินผลตนเอง             
ผู้ให้การฝึกหดังาน หรือชมุชน เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

2) สงัเกตพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึน้ เชน่ การเข้าเรียนตรงเวลา       
การแตง่กายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทจุริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียง               
ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนกัศกึษา ความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นต้น 

3) การสอบข้อเขียนวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีและบรรษัทภิบาล 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            นกัศกึษาต้องมีความรู้ด้านการบญัชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ด้าน
องค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ จงึครอบคลมุความรู้ตอ่ไปนี ้

1) สามารถอธิบายแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางการบญัชี  
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ความรู้ด้าน

การบญัชีโดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุต์ได้อยา่งเหมาะสม 
3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบตังิานด้านการบญัชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ 
4) สามารถตดิตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ภาคทฤษฎี         

และภาคปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 
    2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
                            1) การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในทกุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุง่เน้น     
ให้ผู้ เรียน มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการบญัชี มาตรฐานการบญัชี และการประยกุต์ใช้ความรู้     
ในการจดัท า น าเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบตัทิางการบญัชี การให้เสนอแนวทาง       
ในการพฒันา ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบญัชีได้ 
                            2)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศกึษาดงูาน หรือเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเร่ือง 
                            3)    การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเฉพาะด้านหรือทกุด้าน  

4)  การเรียนรู้จากสงัคมออนไลน์ (Social Network) 
    2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

1) การทดสอบยอ่ย  
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2) การสอบกลางภาค  
3) การสอบปลายภาค  
4)  การรายงานผลการศกึษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชัน้เรียน และ

เอกสารรายงาน 
5)  ประเมินผลจากวิชาฝึกงานทางการบญัชี 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นกัศกึษาจะต้องสามารถพฒันาสตปัิญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุง่เน้นให้นกัศกึษาใช้ความ
เข้าใจมากกวา่การจ า มีหลกัการและเหตผุลในการคดิ มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัตนเอง และสามารถ
ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลผุลการเรียนรู้ตอ่ไปนี ้
            1) สามารถสืบค้นข้อมลู  ประมวลข้อมลู  และแนวคดิตา่งๆ  เพ่ือน ามาใช้ในการระบแุละ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง 
  2) สามารถประยกุต์และบรูณาการความรู้ทางการบญัชีและด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กนั ใช้ทกัษะทาง
วิชาชีพและดลุยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทัง้เสนอแนะแนวทางใหมใ่นสถานการณ์ตา่งๆ อยา่ง
สร้างสรรค์โดยค านงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจ 
  3) สามารถตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  
    3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 

1) การสอนแบบการสมัมนา อภิปรายกลุม่  
2) การฝึกปฏิบตัใินห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ  
3)    การจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารทางวิชาชีพบญัชี  
4) การสอนโดยใช้กรณีศกึษา โจทย์ปัญหา  

    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
         1)    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศกึษา หรือโจทย์ปัญหา  

2) การรายงานผลการศกึษาค้นคว้า โครงงาน การวิจยั โดยการน าเสนอหน้าชัน้
เรียนและเอกสารรายงาน 

3)    ประเมินผลจากรายวิชาฝึกงาน 
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมาย  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

การพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบให้กบันกัศกึษา  โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนท่ี
มีความแตกตา่งกนั ผู้สอนจะต้องมีวิธีท่ีจะพฒันาคณุลกัษณะในด้านนี ้หรืออาจแนะน าให้นกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสงัคมศาสตร์ เพ่ือให้นกัศกึษามีคณุสมบตัติอ่ไปนี ้

1)   สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2)  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนและปรับตวัให้เข้ากบั

สถานการณ์ และวฒันธรรมขององค์กรได้เป็นอยา่งดี 
3)   มีความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ สามารถให้ความชว่ยเหลือ และอ านวยความสะดวก

ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ ร่วมงาน 
4)  มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของตน

อยา่งตอ่เน่ือง   
    4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุม่ การท างานท่ีต้องประสานกบั
นกัศกึษากลุม่อ่ืน  บคุลากรของหนว่ยงาน ทัง้ภายในและภายนอก 
     4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   และความ
รับผิดชอบ 

1) การสมัภาษณ์ การรายงานหน้าชัน้เรียน  
2) คณุภาพผลงานของนกัศกึษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเดน็กบัการมาตรฐาน       

การเรียนรู้ท่ีก าหนด 
3) สงัเกตพฤตกิรรมของผู้ เรียนในระหวา่งท่ีท างานร่วมกนั  
4) ให้ผู้ ร่วมงานของนกัศกึษามีสว่นร่วมในการประเมินผล  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                       หน้าท่ีงานทางการบญัชีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ตวัเลข และการส่ือสาร ให้
เข้าใจ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคมุระบบ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั      
ระบบสารสนเทศ รวมทัง้ การเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้ ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกทกัษะด้านนี ้ 
เพ่ือให้นกัศกึษามีคณุสมบตัเิหลา่นีเ้ม่ือส าเร็จการศกึษา 
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1) มีทกัษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค์             

ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียน รู้จกัเลือก           

และใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุม่ผู้ ฟังท่ีแตกตา่งกนั 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสม           

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
     5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มอบหมายงานในรายวิชาตา่ง ๆ เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

2) ให้นกัศกึษากบัอาจารย์ท าโครงงาน หรือการวิจยัร่วมกนั  
3) จดัหาชอ่งทางให้มีการน าเสนอผลงาน  
4) วิชาฝึกงานให้เรียนรู้จากการท างานจริง  

     5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้แบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการ
น าเสนอ ความถกูต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพดู ความสามารถในการอธิบาย 

2) การสอบภาคปฏิบตัิ  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1-2 

 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
โปรแกรมส าเร็จรูป 
และระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร 

8 

 
 

-แนะน าวตัถปุระสงค์ 
-การเก็บคะแนน การวดัผล 
-ศกึษากรณีศกึษา และ 
ค้นคว้าเพิ่มเตมิโดยผา่น
กระบวนการกลุม่ 
-สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรบญัชี 

 
 

3-4 
 

การสร้าง Spreadsheet 
โดยการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

 

8 
 

- บรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบตัิ 

- ปฏิบตัใินชัน้เรียน
โดยผา่น
กระบวนการกลุม่ 

- สัง่การบ้าน 
 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรบญัชี 

 
 

5-6 

 
 

การใช้ Function ใน
โปรแกรมส าเร็จรูป 
Excel 

8 - บรรยายพร้อมฝึกปฎิบตัิ 
- ท าแบบฝึกหดัโดยผา่น
กระบวนการกลุม่ 
- สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรบญัชี 

 
 

7 

 
 

สอบกลางภาคครัง้ท่ี 1  4 
 
 

-ทดสอบความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูป  

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรบญัชี 

 
 

8 

 

สอบกลางภาคครัง้ท่ี 2 4 
 

-ทดสอบความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัโปรแกรม 
Microsoft Excel  

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรบญัชี 

 
 

9 

 

โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 
- การตดิตัง้ 

4 

 

-บรรยายพร้อมฝึกปฎิบตัิ 
- สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 
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- การเริมใช้ระบบ 
- การส ารองข้อมลู 

 

10-11 

 

โปแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 

- การสร้างฐานข้อมลู 

8 

 

-บรรยายพร้อมฝึกปฎิบตัิ 
- สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 

 

12 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชี 
     -     การบนัทกึการซือ้
ขาย 

- การลงสมดุ
รายวนั 

- การค านวณคา่
เส่ือมราคาของ
สินทรัพย์ 

4 

 

-บรรยายพร้อมฝึกปฎิบตัิ 
- สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 

 

13 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชี 

- การปิดบญัชี 
- รายงานทาง

การเงิน 
 

4 

 

-บรรยายพร้อมฝึกปฎิบตัิ 
- สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 

 

14 

 

การออกแบบโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี
เบือ้งต้น 

4 

 

-บรรยาย 
-ท ากรณีศกึษากลุม่  
-น าเสนองานกลุม่ 
-สัง่การบ้าน 

อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 

 

15 

 
 

น าเสนองานกลุม่ 
(งานค้นคว้าอิสระ) 

4 

 
 

น าเสนองานกลุม่ อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรการ
บญัชี 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

 
 

2.1,2.3 

 
 

ทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

ทกุสปัดาห์ 
7-8 
16 

10% 
50% 
30% 

2 

 

4.3, 5.1, 5.2, 
5.3 

 

รายงาน 
และการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

15 

 

5% 

 

3 

 
 

1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.3. 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3,  
 
 

การสงัเกตพฤตกิรรม 

และผลการท าแบบฝึกปฏิบตัิ
ระหวา่งเรียน 

 

ทกุสปัดาห์ 

 
 

5% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

 1.1 บริษทัออโตไ้ฟลทจ์ ำกดั, การโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่จัดท าบัญชี, บริษทัออโตไ้ฟลทจ์ ำกดั, 2546 

     1.2 รศ. อญัชลี พิพฒันเสริญ, กำรใช ้Excel กบังำนดำ้นบญัชี, มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
    1.3 เอกสำรประกอบกำรสอน, วรนำถ ศรีพงษ,์ วทิยำลยัชุมชนมุกดำหำร 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     2.1 รศ. วชันีพร เศรษฐสกัโก , ระบบสารสนเทศทางการบญัชี, ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
,2548 
     2.2 รศ. พลพธู ปิยะวรรณ และ รศ. สภุาพร เชิงเอ่ียม , ระบบสารสนเทศทางการบญัชี, ส านกัพิมพ์
วิทยพฒัน์, 2550 
     2.3 รศ. พลพธู ปิยะวรรณ, ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
                                                  - 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1.1 การสนทนาระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 
    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   2.1  ผลการเรียนของนกัศกึษา การสอบยอ่ย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

ผลการฝึกปฏิบตัิ 
รายงานการค้นคว้าตา่งๆ ท่ีมอบหมาย  
การน าเสนอผลงาน การตอบค าถามของนกัศกึษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1  จดัวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูร และน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการ
ด าเนินการ 
     3.2  จดัประชมุเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    หลกัสตูรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าท่ีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา โดย
การสุม่ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    หลกัสตูรมีระบบการการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นกัศกึษาท่ีเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา บณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพแล้ว ผู้ประกอบการทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลกัสตูร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน   หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาท่ีสอน 
กลยทุธ์ท่ีใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
วิชาแกน 
 

รายวิชา 
 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓.  ทกัษะทางปัญญา 
๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 

๕.ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                   

 
 
 
 
 
 
 

 


