รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรี ยน (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ วรนาถ ศรี พงษ์
อาจารย์ สุริษา ประสิทธิ์แสงอารี ย์
อาจารย์ วารี ศรี สรุ พล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
3821101 การบัญชีชนต้
ั้ น
3653205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
9 มิถนุ ายน 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ให้ มีความสามารถในการ อธิบาย ลักษณะวงจรการจัดทาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้ คอมพิวเตอร์
1.2. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ให้ สามารถใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีได้
1.3. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนสามารถอธิบายลักษณะสาคัญของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีได้
1.4. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถอธิบายการวิธีควบคุมระบบสารสนเทศในโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชีได้
1.5. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถออกแบบโปรแกรมสาเร็จรูปแบบง่ายๆได้
1.6. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ ในการจัดทาสารสนเทศทางการ
บัญชีได้
1.7. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่ก้าวทันโลกและเทคโนโลยี
1.8. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมของนักบัญชีที่ดี
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ นรายวิชาที่ได้ รับการปรับปรุงขึ ้นใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตซึง่ เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีและเศรษฐิ กิจของ
ประเทศ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กบั งานด้ านบัญชี โดยศึกษาการใช้ โปรแกรม
Microsoft
Excel และโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานด้ านบัญชี การออกแบบโปรแกรมสาเร็จรูปด้ านบัญชี รวมทัง้
การออกแบบรายงานทางการบัญชีที่ได้ มาจากโปรแกรมสาเร็จรูป
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง / สัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดวัน เวลา ในการให้ คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง และ
ประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ และนอกจากนัน้ ยังอนุญาตให้ นกั ศึก ษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ E-MAIL ด้ วย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รวมทัง้ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ การดาเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมเป็ นปกติสขุ สร้ างสรรค์ และทาประโยชน์ให้ กบั ส่วนรวม นอกจากนัน้ การใช้ ความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้ องพึงระมัดระวัง และคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อความมัน่ คง
ทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ซึง่ อาจารย์จะต้ องสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา
ทังในด้
้ านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี ้
1) มีความรู้และความเข้ าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่
ดีตอ่ วิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินยั เคารพ และสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ของสถาบันและสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็ นต้ น
3) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ น
ตนอย่างมีคณ
ุ ธรรม
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้ างสรรค์ในสังคม
1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้ างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลูกจิตสานึกขันพื
้ ้นฐานให้ กบั นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินยั ของมหาวิทยาลัย ความมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2) อาจารย์ผ้ สู อนต้ องช่วยกันสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
รายวิชา รวมทัง้ ฝ่ ายกิจการนักศึกษาของคณะต้ องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ เกิดกับนักศึกษา โดย
การจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณ และการทาประโยชน์ให้ กบั ชุมชน กิจกรรมภายใน ได้ แก่
การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบตั ชิ อบเป็ นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาประโยชน์ให้ กบั สังคม
3) ในหลักสูตรมีรายวิชา การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี และ
บรรษัทภิบาล ซึง่ เป็ นวิชาในกลุม่ วิชาชีพบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษาตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้นตามหลักวิชาการ และให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียต่อไปนี ้ อย่างน้ อย 3 คน ได้ ประเมิน
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เช่น เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง
ผู้ให้ การฝึ กหัดงาน หรื อชุมชน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
2) สังเกตพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ ้น เช่น การเข้ าเรี ยนตรงเวลา
การแต่งกายให้ เหมาะสมตามกาลเทศะ จานวนทุจริตในการสอบลดน้ อยลง ความพร้ อมเพรี ยง
ในการเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้ าที่ เป็ นต้ น
3) การสอบข้ อเขียนวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้ องมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ อง ด้ าน
องค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ด้าน
ความรู้ จึงครอบคลุมความรู้ตอ่ ไปนี ้
1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีความรู้และความเข้ าใจในองค์ความรู้ทางด้ านอื่นที่สมั พันธ์กบั องค์ความรู้ด้าน
การบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ได้ อย่างเหมาะสม
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั งิ านด้ านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้ วิธีการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ในด้ านความรู้
1) การสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุง่ เน้ น
ให้ ผ้ เู รี ยน มีความรู้และความเข้ าใจในทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ ความรู้
ในการจัดทา นาเสนอรายงานทางการเงิน แก้ ไขปั ญหาการปฏิบตั ทิ างการบัญชี การให้ เสนอแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
2)
การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรื อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่ อง
3)
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้ านหรื อทุกด้ าน
4) การเรี ยนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในด้ านความรู้
1) การทดสอบย่อย
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2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาค้ นคว้ า โดยการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน และ
เอกสารรายงาน
5) ประเมินผลจากวิชาฝึ กงานทางการบัญชี
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นักศึกษาจะต้ องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้ องมุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาใช้ ความ
เข้ าใจมากกว่าการจา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรี ยนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ เพื่อให้ บรรลุผลการเรี ยนรู้ตอ่ ไปนี ้
1) สามารถสืบค้ นข้ อมูล ประมวลข้ อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้ อนได้ ด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้ านอื่นที่สมั พันธ์กนั ใช้ ทกั ษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ ไขปั ญหารวมทังเสนอแนะแนวทางใหม่
้
ในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่าง
สร้ างสรรค์โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ในทักษะทางปั ญญา
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม่
2) การฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน หรื อในสถานประกอบการ
3) การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางวิชาชีพบัญชี
4) การสอนโดยใช้ กรณีศกึ ษา โจทย์ปัญหา
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในทักษะทางปั ญญา
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้ กรณีศกึ ษา หรื อโจทย์ปัญหา
2) การรายงานผลการศึกษาค้ นคว้ า โครงงาน การวิจยั โดยการนาเสนอหน้ าชัน้
เรี ยนและเอกสารรายงาน
3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึ กงาน
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้ กบั นักศึกษา โดย
สอดแทรกเข้ าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่
มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้ องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้ านนี ้ หรื ออาจแนะนาให้ นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาด้ านสังคมศาสตร์ เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัตติ อ่ ไปนี ้
1) สามารถปฏิบตั ิ และรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้ เป็ นอย่างดี
3) มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ สามารถให้ ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก
ในการแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ตา่ งๆ ในบทบาทของผู้นา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตน
อย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ ทาเป็ นงานกลุม่ การทางานที่ต้องประสานกับ
นักศึกษากลุม่ อื่น บุคลากรของหน่วยงาน ทังภายในและภายนอก
้
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ที่กาหนด
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4) ให้ ผ้ รู ่วมงานของนักศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน้ าที่งานทางการบัญชีมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ตวั เลข และการสื่อสาร ให้
เข้ าใจ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ รวมทัง้ การเป็ นผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้ ผู้สอนจาเป็ นต้ องฝึ กทักษะด้ านนี ้
เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัตเิ หล่านี ้เมื่อสาเร็จการศึกษา
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1) มีทกั ษะการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้ างสรรค์
ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อโต้ แย้ ง
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพู
้
ดและการเขียน รู้จกั เลือก
และใช้ รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุม่ ผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์ การสอนด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
2) ให้ นกั ศึกษากับอาจารย์ทาโครงงาน หรื อการวิจยั ร่วมกัน
3) จัดหาช่องทางให้ มีการนาเสนอผลงาน
4) วิชาฝึ กงานให้ เรี ยนรู้จากการทางานจริง
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้ แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการ
นาเสนอ ความถูกต้ อง การใช้ ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
2) การสอบภาคปฏิบตั ิ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
8

1-2

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
โปรแกรมสาเร็จรูป
และระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร

3-4

การสร้ าง Spreadsheet
โดยการใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel

8

5-6

การใช้ Function ใน
โปรแกรมสาเร็จรูป
Excel

8

7

สอบกลางภาคครัง้ ที่ 1

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
-แนะนาวัตถุประสงค์
-การเก็บคะแนน การวัดผล
-ศึกษากรณีศกึ ษา และ
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมโดยผ่าน
กระบวนการกลุม่
-สัง่ การบ้ าน
- บรรยายพร้ อมฝึ ก
ปฏิบตั ิ
- ปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยน
โดยผ่าน
กระบวนการกลุม่
- สัง่ การบ้ าน

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
หลักสูตรบัญชี

อาจารย์ประจา
หลักสูตรบัญชี

- บรรยายพร้ อมฝึ กปฎิบตั ิ
- ทาแบบฝึ กหัดโดยผ่าน
กระบวนการกลุม่
- สัง่ การบ้ าน
-ทดสอบความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูป

อาจารย์ประจา
หลักสูตรบัญชี

อาจารย์ประจา
หลักสูตรบัญชี
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สอบกลางภาคครัง้ ที่ 2

4

-ทดสอบความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรม
Microsoft Excel

อาจารย์ประจา
หลักสูตรบัญชี

9

โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี
- การติดตัง้

4

-บรรยายพร้ อมฝึ กปฎิบตั ิ
- สัง่ การบ้ าน

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี
9
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10-11

- การเริมใช้ ระบบ
- การสารองข้ อมูล
โปแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี
- การสร้ างฐานข้ อมูล

8

-บรรยายพร้ อมฝึ กปฎิบตั ิ
- สัง่ การบ้ าน

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี

โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี
- การบันทึกการซื ้อ
ขาย
- การลงสมุด
รายวัน
- การคานวณค่า
เสื่อมราคาของ
สินทรัพย์
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี
- การปิ ดบัญชี
- รายงานทาง
การเงิน

4

-บรรยายพร้ อมฝึ กปฎิบตั ิ
- สัง่ การบ้ าน

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี

4

-บรรยายพร้ อมฝึ กปฎิบตั ิ
- สัง่ การบ้ าน

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี

14

การออกแบบโปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชี
เบื ้องต้ น

4

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี

15

นาเสนองานกลุม่
(งานค้ นคว้ าอิสระ)

4

-บรรยาย
-ทากรณีศกึ ษากลุม่
-นาเสนองานกลุม่
-สัง่ การบ้ าน
นาเสนองานกลุม่

12

13

อาจารย์ประจา
หลักสูตรการ
บัญชี
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรี ยนรู้
1
2.1,2.3
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2
4.3, 5.1, 5.2,
รายงาน
5.3
และการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
3

1.1, 1.2, 1.3,
การสังเกตพฤติกรรม
2.1, 2.3. 3.1, และผลการทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ
3.2, 3.3, 4.1,
ระหว่างเรี ยน
4.2, 4.3,

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ทุกสัปดาห์
7-8
16
15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
50%
30%
5%

ทุกสัปดาห์

5%
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 บริ ษทั ออโต้ไฟลท์จำกัด, การโปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ จัดทาบัญชี , บริ ษทั ออโต้ไฟลท์จำกัด, 2546
1.2 รศ. อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ , กำรใช้ Excel กับงำนด้ำนบัญชี , มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
1.3 เอกสำรประกอบกำรสอน, วรนำถ ศรี พงษ์, วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1 รศ. วัชนีพร เศรษฐสักโก, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,2548
2.2 รศ. พลพธู ปิ ยะวรรณ และ รศ. สุภาพร เชิงเอี่ยม, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , สานักพิมพ์
วิทยพัฒน์, 2550
2.3 รศ. พลพธู ปิ ยะวรรณ, ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรี ยนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
ผลการฝึ กปฏิบตั ิ
รายงานการค้ นคว้ าต่างๆ ที่มอบหมาย
การนาเสนอผลงาน การตอบคาถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร และนาผลการประเมินมาใช้ เพื่อการ
ดาเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้ าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุม่ ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแล้ ว ผู้ประกอบการทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื ้อหาที่สอน
กลยุทธ์ที่ใช้ ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
วิชาแกน

รายวิชา

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปั ญญา

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓





































