
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาการจัดการ 

การบัญชี 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 
3523502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 Accounting Information System 
 

 

2. จํานวนหนวยกิต  

 3(2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสตูรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 59/82 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 

กลุม 59/83 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 

กลุม 59/84 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 

กลุม 59/85 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  
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8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

   

 
หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 

นักศึกษาเขาใจถึงลักษณะสวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจดัทําเอกสารของธุรกิจ หลักการ

วิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เก่ียวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับระบบขอมลูทางการบัญชี 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับวงจรทางการบัญชี 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะธรรมชาติและ เน้ือหาของขอมูลพ้ืนฐานทางการบัญชี 

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจดัทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร 

5. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการการออกแบบระบบบัญชี 

6. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดศึกษาไปวิเคราะหโปรแกรมสาํเร็จรปูทางการบัญชีได 

7.  

 
หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 
 

          สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจดัทําเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการ

ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเก่ียวกับวงจร

รายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวของ

ในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

            
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  50 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

   

 
หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความรับผิดชอบตอตนเอง เคารพ

และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สถาบัน วิชาชีพและสังคม  

1. การบรรยาย  1. การสังเกตพฤติกรรม  

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล บูรณาการและนํามา

ประยุกตใชกับองคความรูดานการบัญชี

ไดอยางเหมาะสม  

1. การใชกรณีศึกษา (Case)  1. การสอบทักษะ  

 

3.รูเทาทันสถานการณความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในวิชาการ การ

วิจัย และวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ืองท้ังในระดบั

ทองถ่ิน ชาติและนานาชาต ิ 

1. การใชกรณีศึกษา (Case)  1. การสอบทักษะ  

 

4.บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับ

ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ

เรียนรูถึงเทคนิคการปฏบัิติงานดานการ

บัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก

ประสบการณ  

1. การใชกรณีศึกษา (Case)  1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

1. การสอนแบบโปรแกรม 

(Programmed Instruction)/การ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ

เรียนแบบออนไลน 

2. การฝกปฏิบัติ (Practice)  

1. การสอบทักษะ  

 

3.สืบคน วิเคราะห ประมวลและ

ประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการระบุ

และวิเคราะหปญหาท่ีมคีวามซับซอนได

ดวยตนเองและแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การสอบทักษะ  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

5.ประยุกตใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

ในการแกปญหา การนํามาประยุกตและ

บูรณาการความรูทางการบัญชีและดาน

อ่ืนท่ีสัมพันธกันใชทักษะทางวิชาชีพ

และดลุยพินิจในการแกไข

ปญหา เสนอแนะแนวทางใหมใน

สถานการณตาง ๆ อยาง

สรางสรรค คํานึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การสอบทักษะ  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีทักษะกระบวนการกลุมในการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ

ผูรวมงาน  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การสอบทักษะ  

 

5.มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคี

และจัดการความขัดแยงในกลุมหรอื

องคกรอยางเหมาะสม  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice) 

2. เพ่ือนชวยเพ่ือน  

1. การสอบทักษะ  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.ใชความรูพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร สถิติและวิธีวิเคราะหเชิง

ปริมาณในการประมวลผล การ

แปล ความหมาย และการวิเคราะห

ขอมูลรวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการ

แกไขปญหาหรือขอโตแยงไดอยาง

เหมาะสม  

1. การใชกรณีศึกษา (Case)  1. การสอบทักษะ 

2. การสังเกตพฤติกรรม  

 

5.ใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางรูเทา

ทัน   

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การสอบทักษะ 

2. การสังเกตพฤติกรรม  

 
หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม

การ

เรียน  

การ

สอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

  

 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1  1 ระบบสาระสนเทศและระบบสาระสนเทศทางการบัญชี 

2 เทคนิคท่ีใชบันทึกกระบวนการทางธุรกิจ เอกสารท่ีเก่ียวของทาง

บัญชี 

3 เทคโนโลยสีาระสนเทศ 

4 ลิขสิทธของsoftware ท่ีไดรับมาเพ่ือการศึกษา 

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point 

3. VDO  

  

 

 

 

  

2  1 การควบคุมท่ัวไปในระบบสาระสนเทศ 

2 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี เนนดาน master files 

3 ฐานขอมูล 

4 Function ในโปรแกรมสําเร็จรปูตอนท่ี 1 QB enterprise  

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การสอน

แบบสัมมนา 

(Seminar) 

3. การใช

กรณีศึกษา 

(Case) 

4. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

 

 

  

3  1 ERP 

2 วงจรคาใชจายและวงจรรายได 

3 ระบบการแจงหน้ีและเรียกเก็บเงิน 

4 Function ในโปรแกรมสําเร็จรปูตอน

ท่ี 2 Peachtree, Simply ACC 

10 คะแนน 

  

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point 

3. VDO  

  

 

 

 

 

 

  

4  1 ระบบการควบคมุการผลติและพัสด ุ

2 ระบบบัญชีแยกประเภท 

3 วงจรทางการบัญชีและรปูแบบงบการเงิน 

10 คะแนน 

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม

การ

เรียน  

การ

สอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

  

 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

5  การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี  

ในระบบบัญชี ตอนท่ี 1 

Setup company preference  

2  2  1. การสอน

แบบสัมมนา 

(Seminar) 

2. การสอน

แบบโปรแกรม 

(Programmed 

Instruction)/

การเรยีนดวย

บทเรียน

คอมพิวเตอร

ชวยสอน/การ

เรียนแบบ

ผสมผสาน/การ

เรียนแบบ

ออนไลน 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

  

6  การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ในระบบจัดซื้อ ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 

master files (type of stock)  

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การสอน

แบบโปรแกรม 

(Programmed 

Instruction)/

การเรยีนดวย

บทเรียน

คอมพิวเตอร

ชวยสอน/การ

เรียนแบบ

ผสมผสาน/การ

เรียนแบบ

ออนไลน 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point 

3. VDO  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม

การ

เรียน  

การ

สอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

  

 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

7  การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ในระบบทะเบียนคุม ลูกหน้ี เจาหน้ีตอนท่ี 4  

Master files of vender and customer 

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การสอน

แบบโปรแกรม 

(Programmed 

Instruction)/

การเรยีนดวย

บทเรียน

คอมพิวเตอร

ชวยสอน/การ

เรียนแบบ

ผสมผสาน/การ

เรียนแบบ

ออนไลน 

3. กิจกรรม  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

 

 

 

  

8  1 การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ในระบบ master file อ่ืนๆ ตอนท่ี 5  

2 ระบบตนทุนการผลติ 

10 คะแนน 

  

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

 

 

  

9  1 การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

กับโปรแกรมประเภท ERP 

SAGE 500 ENTERPRISE  

2 เทคนิคการตรวจสอบ และควบคุมภายใน 

10 คะแนน 

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การใช

สถานการณ

จําลอง 

(Simulation) 

3. การสอนโดย

ใชปญหาเปน

ฐาน 

(Problem-

based 

instruction)  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

  

10   การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

กับการแกไขขอจํากัดบางตัวเชิงเปรียบเทียบ 

 

QB vs Peachtree vs Simply vs Autoflight vs Express vs CD-

2  2  1. การอภิปราย 

2. การสอน

แบบสัมมนา 

(Seminar) 

  1. Power 

Point 

2. VDO   
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม

การ

เรียน  

การ

สอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

  

 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

organize 

 

ตอนท่ี 1  

3. การเรียนรู

ดวยการสืบคน 

(Learning to 

Search)  

  

11  การวางระบบสารสนเทศทางบัญชี 

กับการแกไขขอจํากัดบางตัวเชิงเปรียบเทียบ 

 

QB vs Peachtree vs Simply vs Autoflight vs Express vs CD-

organize 

 

ตอนท่ี 2  

2  2  1. การอภิปราย 

2. การสอน

แบบสัมมนา 

(Seminar) 

3. การเรียนรู

ดวยการสืบคน 

(Learning to 

Search)  

  1. Power 

Point 

2. VDO   

  

 

  

12   เทคนิคการเปลี่ยนแปลง

ระบบ fifo lifo average and specific unit ใน ระบบสินคาใน

แบบขอจํากัดท่ีโปรแกรมไมมีแตผูบริหารตองการ(เนนหนักใน

ธุรกิจ logistic) 

10 คะแนน 

  

2  2  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. VDO  

   

  

13  Building Accounting Using Access 

สรางและออกแบบระบบแบบบัญชีแบบงายดวย Ms Access เพ่ือใช

ในธุรกิจ หมูบาน 

ตอนท่ี 1  

2  2  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case) 

2. การใช

สถานการณ

จําลอง 

(Simulation) 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

   

 

 

 

  

14  Building Accounting Using Access 

สรางและออกแบบระบบแบบบัญชีแบบงายดวย Ms Access เพ่ือใช

ในธุรกิจ หมูบาน 

ตอนท่ี 2  

2  2  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case) 

2. การใช

สถานการณ

  1. Power 

Point 

2. VDO  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม

การ

เรียน  

การ

สอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

  

 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

จําลอง 

(Simulation) 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

15  1 เทคนิคทางการตรวจสอบและควบคุมสารสนเทศทางการบัญชี  

2 สรุปประเด็นและวิเคราะหขอดแีละขอดอยในการใชโปรแกรม

สําเรจ็รูปและการลองรับเทคนิคตางๆในการตรวจสอบตามทฤษฎ ี 

2  2  1. การอภิปราย 

2. การสอน

แบบสัมมนา 

(Seminar)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. VDO  

  

  

 

  

 รวม 30.00 30.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการ

ประเมิน 

1  การสอบทักษะ  2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15  80.00  80.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  1,2,3,4,7,8,9,13,14  10.00  10.00  

3  การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

3,4  10.00  10.00  

  รวม 100.00 100.00 

 
หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 

1. ระบบสาระสนเทศทางการบัญชี แตงโดย ผศ พลพธู ปยวรรณ และ ผศ ดร. สุภาพร เชิงเอ่ียม 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีเก่ียวของ 

3. International Accounting Standards 

4. ระบบสาระสนเทศทางการบัญชีเลมอ่ืนๆตามแตนักศึกษาสนใจ 

5. Building Accounting Using Access 2013 

6.  

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ  

   

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา  
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หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดดังนี ้  

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา ท้ังทาง Facebook และ Line 

กลุม 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 

1. การสังเกตการณสอนของผูทําการสอน 

2. ผลการสอบ 

3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

4.  

3. การปรับปรุงการสอน  

 
1. ทางหลักสูตรจะหา software ท่ีทันสมัยในการใชในการจดัการเรียนการสอนโดยปจจุบันใชอยูใน version 2017 2.  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 
ดานท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานท่ี 2 ดานความรู ดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา ดานท่ี 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ ดานท่ี 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน  

    

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 
 ปรับปรุงรายวิชาทุก ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน 

เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย  
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