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อาจารยท์วีศกัดิ�   ปฏิพทัธ์สกุล
Taweesak@NorthernAdviser.com

ACC 3203 
การจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

Information
Web : 
http://www.NorthernAdviser.com
E-mail :
Taweesak@NorthernAdviser.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช

ประกอบธุรกิจ
ด้านการสอบบญัชี การวางแผนภาษี การวางระบบบญัชี และระบบสารสนเทศ
ลูกค้าทั�งในจังหวดัเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน 
อ. พิเศษ มหาวิทยาลยั ต่างๆ (วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบญัชี)

กฏ กติกา มารยาท ในการเรียน

1. การแต่งกาย ตามกฏมหาลยั
2. ปิดเสียงโทรศพัท์ ถา้ตอ้งการรับโทรศพัท์ ให้ออกนอกห้องได้
3. ช่วงการสอน ให้สอบถามผูส้อน ห้ามส่งเสียงดงัขณะสอน
4. ห้ามเอ็ม ห้ามปลูกผกั ขโมยหมู  ห้ามทวีต ห้ามเฟส ..... 

และอื�นๆๆๆๆ
5. การใชง้าน Internet จะเปิดโอกาสให้ใช ้ในช่วงพกั / กิจกรรม
6. กติกาเพิ�มเติมไดเ้รื�อยๆ เมื�อนึกออก

Topic Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel

โปรแกรม Auto Flight 8

โปรแกรม Express for Windows



31/10/2012

2

การประเมินผล
กิจกรรม

ที� วิธีการประเมิน สัดส่วนของการ      
ประเมินผล

1
การสอน

75%
 ทดสอบปฏิบัติ 15%
 ทดสอบกลางภาค  30%
 ทดสอบปลายภาค 30%

2
การมอบ

หมายงาน

15%
 วิเคราะห์กรณีศึกษา / รายงาน
 การฝึกปฏิบัติการ

3
การมีส่วนร่วม

ในชั�นเรียน

10%
 การเขา้เรียนตรงเวลา และการแต่งกาย 5%
 การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 5%

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความแตกต่างระหว่าง 
ขอ้มูล และ สารสนเทศ

 ข้อมูล (Data)   
หมายถึง เหตุการณ์จริงที� เกิดขึ� นประจําวนัในการดําเนินธุรกิจของ

องค์กร เช่น รายการสั�งซื� อสินคา้จากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื�อที�อยู่ลูกค้า 
ยอดขายในแต่ละวนั เป็นตน้ ขอ้มูลอาจเป็นไดห้ลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภาพ รูปถ่าย หรือแมก้ระทั�งเสียง

สารสนเทศ (Information)
หมายถึง ขอ้มูลที�ไดผ้่านการประมวลผลดว้ยวิธีการที�เหมาะสม และ

ถูกตอ้ง จนไดผ้ลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการ อยู่ในรูปแบบที�สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเวลาที�ตอ้งการของผูใ้ช้

ความแตกต่างระหว่าง 
ขอ้มูล และ สารสนเทศ

ตัวอย่าง :
คะแนนดิบรายวิชา คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั�น ม.5/1 ของโรงเรียนแห่งหนึ� ง 
จาํนวน 20 คน : 
หากเราตอ้งการทราบว่าแต่ละคนจะไดเ้กรดอะไรบา้ง ก็ตอ้งนําคะแนนดิบมา
คาํนวณหาเกรด

คะแนนดิบ ที�ว่า ก็คือ "ข้อมูล"
การคาํนวณหาเกรด ก็คือ "การประมวลผล"
เกรดที�ได ้ก็คือ "สารสนเทศ"
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ความแตกต่างระหว่าง 
ขอ้มูล และ สารสนเทศ

35,000 บาท 12 หน่วย
20,000 บาท นายสมชาย
จ.ชลบุรี  มียอดขายรวม 
100,000 บาท  12 หน่วย และ
100 หน่วย

ประมวลผล

สรุปรายงานการขาย
จ.ชลบุรี มียอดขายปัจจุบัน
112 หน่วย = 100,000 บาท
โดยนายสมชายขายได้ 
20,000 บาท คิดเป็น 20%

แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วย
แยกตามพนักงานขาย

JOB 01 :
ให้ นศ.ยกตัวอย่าง ข้อมูลดิบ การประมวลผล และผลลัพธ์ที�จากสารสนเทศ

อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ

มี 5 ส่วน ดังนิ�
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 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาร
สนเทศ

ระบบ ATM

การลงทะเบียนเรียน

Internet 
Banking

การยื�นภาษี ผ่าน 
Internet

JOB 02 :
ให้ นศ.ยกตัวอย่าง การใช้สารสนเทศในภาคธุรกิจ และเขียนอธิบายโดยสังเขบ

สารสนเทศกับงานบัญชี

คําถาม ???
ทําไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ กับการจัดทํางานด้านการบัญชี

สารสนเทศกับงานบัญชี
คําถาม ???

ทําไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ กับการจัดทํางานด้านการบัญชี

สารสนเทศ
กับงานบัญชี

สารสนเทศกับงานบัญชี
สรุป

ทําไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ กับการจัดทํางานด้านการบัญชี
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ถ้าโลกนี� ไม่มีสารสนเทศ  ? 
ให้แสดงความคิด
ส่งทาง email พร้อมแนบ
รูปภาพประจําตัว 1 รูป

Subject Email :
Mon : 02  52xxxx  ชื�อนศ.




