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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน แผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและเอกสารอ้างอิง
ที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ
ปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3822108      ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การบัญชีต้นทุน 2 
                                               (ภาษาอังกฤษ)  Cost Accounting II  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต   3(3-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.สวรรยา พิณเนียม     ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    การบัญชีต้นทุน 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    - 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    16 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อประจ าสัปดาห์อย่างชัดเจนซึ่งเป็นองค์ความรู้
ส าคัญในรายวิชา 

1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหัวข้อบทเรียน 
ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ  ต้นทุนผันแปร และการรายงานผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร การจัดท า
งบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุม การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจระยะสั้น การก าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ และบริการ การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การวิเคราะห์ผลต่างในก าไร เพ่ือ
การประเมินผลการด าเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน และการบัญชีต้นทุน
สมัยใหม่ เป็นต้น 

1.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการประยุกต์ความรู้ผ่านโครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจมาใช้ในการวางแผน ใน
เรื่องต้นทุนผันแปรและการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร และการจัดท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุม ทางด้านการควบคุมใน
เรื่องการวิเคราะห์ผลต่างในก าไรเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงาน และการบัญชีตามความรับผิดชอบ    
การก าหนดราคาโอน และการบัญชีต้นทุนสมัยใหม่ ทางด้านการตัดสินใจในเรื่องการใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุน
เพ่ือ การตัดสินใจระยะสั้น การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ และบริการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ
การลงทุน  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และมาตรฐานการบัญชีที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับปีการศึกษาต่อไป  
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร 
การงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านการวางแผนและควบคุม การก าหนด
ราคาสินค้า ราคาโอน การวัดผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 Full costing system; variable costing system; relationship among cost-volume-profit; 
budgeting; analysis of variance; use of information in decision making on planning and 
controlling operation; pricing; transfer price; and non-financial performance measures 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี - 75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- เวลาในการให้ค าปรึกษา วันพฤหัส 8.00 - 15.00 น. ห้อง 346  
   e-mail : sawanya_pin@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sawanya_pin@hotmail.com
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

    1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม  
         1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

   1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
 1.2 วิธีการสอน  

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึก ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เช่น ยกตัวอย่างเรื่องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม 

1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่ง
กายให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่นจัดสอบไม่ให้เกิด
การทุจริต 

1.3 วิธีการประเมินผล     
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความโปร่งใส 

ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม เป็นต้น 
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 

การเข้าเรียนตรงเวลา จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
    2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.2  วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพ่ือศึกษาเนื้อหาที่เรียนและมี
การอภิปรายร่วมกัน การให้นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบัติในห้องเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชา และการประยุกต์ใช้ 

2.2.2 การเรียนรู้โดยการค้นคว้าจาก Internet โดยการให้ผู้เรียนค้นคว้ากิจการที่มีลักษณะการผลิต
สินค้า และน าเสนอเป็นรายงาน 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค 
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ

วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
     3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง

วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

   3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน การจัดท าแบบฝึกหัดและใบงาน   
3.2.2 การสอนโดยใช้ Video Clip , Infographic , Kahoot 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
3.3.2 การประเมินจากรรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง      

4.2 วิธีการสอน 
 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา หรือบุคลากร

อ่ืน ๆ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 สอบถาม เปิดประเด็นให้ร่วมอภิปราย 
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 

  4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

   5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

   5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 ให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน และสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบประเมินเชิงสถิติ 

เสนอแนะความคิดเห็น ข้อแก้ไข วิธีการปรับปรุง  
5.2.2 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีต้นทุน
กับการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร 
   2. ข้อแตกต่างของการบัญชีการเงิน
และการบัญชีบริหาร 
   3. จรรยาบรรณส าหรับนักบัญชีบริหาร    
   4. ความหมายของต้นทุน 
   5. การจ าแนกประเภทต้นทุน 
   6. การประมาณต้นทุน 
  
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ วิธีการ
ประมาณต้นทุนที่ เหมาะสมกับแต่ละ
กิจการต่าง ๆ  
   3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมู ลที่ ไม่ ใช่ข้อมูลทาง

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตั วและอธิบายจุดมุ่ งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอนราย
สัปดาห์และกิจกรรมการสอนที่ส าคัญ วิธีการประเมินผล สัปดาห์
ที่ประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารและแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงให้ค าแนะน าวิธีการ
เรียนให้ประสบความส าเร็จ การรักษาวินัยในการเรียน และการ
แต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย ผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน 
3. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และสอนแบบสาธิต 
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
4. งานเดี่ยว : วิเคราะห์วิธีการประมาณต้นทุนท่ีเหมาะสมกับแต่
ละกิจการต่าง ๆ  
 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญชีต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญชีต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ 
4. ใบงานการวิเคราะห์
วิธีการประมาณต้นทุนท่ี
เหมาะสมกับแต่ละกิจการ
ต่าง ๆ  
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การเงินเพื่อน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 
   4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบุถึงผลที่
ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

2 บทที่ 2 ต้นทุนผันแปร และการรายงาน
ผลการด าเนินงานเพ่ือการตัดสินใจ 
   1. การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
     - วิธีการบัญชีต้นทุนรวม 
     - วิธีการบัญชีต้นทุน ผันแปร 
   2. การจัดประเภทต้นทุนของการบัญชี
ต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร 
   3. การรายงานผลการด าเนินงาน 
 
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดท างบการเงิน  
  3. ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ การ
วิ เค ราะห์ ผลต่ าง การบริห ารสิ นค้ า

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 1 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาต้นทุนผันแปร 
และการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการตัดสินใจ และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวเิคราะห์ Video Clip กระบวนการผลิต
สินค้า โดยต้นทุนท่ีเกิดขึ้นคืออะไรบ้าง และจะจดัท างบการเงิน
อย่างไร 
 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
ต้นทุนผันแปร และการ
รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อการตัดสินใจ 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง ต้นทุน
ผันแปร และการรายงาน
ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ตัดสินใจ 
4. Video Clip 
กระบวนการผลติสินคา้ 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2 , 1.3 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คงเหลือ และการจัดท างบประมาณและ
การพยากรณ์ 

3 บทที่ 2 ต้นทุนผันแปร และการรายงาน
ผลการด าเนินงานเพ่ือการตัดสินใจ(ต่อ) 
     1. ตั วอย่ า งก ารราย งาน ผล การ
ด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนวิธีการบัญชี
ต้นทุนรวมและวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร  
     2. การปรับเปลี่ยนก าไรสุทธิจาก
วิธีการบัญชีต้นทุนรวมไปเป็นก าไรสุทธิ
ตามวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปรและการ
ปรับเปลี่ยนก าไรสุทธิจากวิธีการบัญชี
ต้นทุนผันแปรไปเป็นก าไรสุทธิตามวิธีการ
บัญชีต้นทุนรวม 
    3. ประโยชน์ของการใช้การบัญ ชี
ต้นทุนผันแปร 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ผู้ เรี ยน สามารถวิ เค ราะห์ ความ
แตกต่างของการจัดท างบก าไรขาดทุน
ตามวิธีการบัญชีต้นทุนรวมและวิธีการ

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 2 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาต้นทุนผันแปร 
และการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการตัดสินใจ และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. นักศึกษาส่งหัวข้อโครงงานรายงานการด าเนินงานของกิจการที่
ผลิตสินค้า 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
ต้นทุนผันแปร และการ
รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อการตัดสินใจ 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง ต้นทุน
ผันแปร และการรายงาน
ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ตัดสินใจ 
4. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 

1.1 , 1.2 , 1.3 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

บัญชีต้นทุนผันแปร 
   3. ผู้ เรียนสามารถจัดท ารายงานเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารซึ่ง
รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น การวางแผน
และการจัดท างบประมาณ การบริหาร
ต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผล
การปฏิ บั ติ งาน  และการเที ยบ เคี ย ง
สมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

4 บทที่  3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร  
      1. รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร    
       - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน   
       - การค านวณยอดขายในกรณี ที่
กิจการต้องการก าไรตามเป้าหมาย 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่าง ๆ 
เพื่อการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 3 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานเดี่ยว: ให้วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร โดยใช้ 
Infographic 
 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - 
ก าไร  
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - 
ก าไร  
4. Infographic 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 

1.1 , 1.2 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

5 บทที่  3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร (ต่อ) 
   1. ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส่ ว น เกิ น ค ว า ม
ปลอดภัย  
   2. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงในยอดขายที่ มี ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในก าไร  
  3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีที่ขาย
สินค้าหลายชนิด 

     4. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ต้นทุน - 
ปริมาณ - ก าไร 
     สอบกลางภาค  (บทท่ี 1 - 3) 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2 .  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ – 
ก าไรส าหรับกิจการกรณีที่ขายสินค้าชนิด
เดียวและหลายชนิด 
  3. ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้าน

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 4 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและ3. งานกลุ่ม : ศึกษาและวิเคราะห์ Video 
Clip เกี่ยวกับการผลิตสินค้าโดยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - ก าไรส าหรับกิจการกรณีที่ขายสินค้า
ชนิดเดียวและหลายชนิด 
4. กิจกรรม Kahoot ทบทวนเนื้อหา บทที่ 1 - 3 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - 
ก าไร  
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - 
ก าไร 
4. Video Clip 
กระบวนการผลติสินคา้
ของกิจการที่ผลิตสินค้าโดย
ท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน - ปริมาณ – ก าไร
ส าหรับกจิการกรณีที่ขาย
สินค้าหลายชนิด 
5. Kahoot 
6. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ การ
วิ เค ราะห์ ผลต่ าง การบริห ารสิ นค้ า
คงเหลือ และการจัดท างบประมาณและ
การพยากรณ์ 

 
 
 

6 บทที่ 4 การจัดท างบประมาณเพ่ือการ
วางแผนและควบคุม 
   1. ความหมายของงบประมาณ 
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณ
ต่าง ๆ 
   3. การจัดท างบประมาณ 
       - งบประมาณขาย 
       - งบประมาณการผลิต 
       - งบประมาณวัตถุดิบทางตรง  
       - งบประมาณแรงงานทางตรง  
       - งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  
        - งบประมาณสินค้าคงเหลือปลายงวด  
       - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 5 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการจัดท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม และสอนแบบสาธิต 
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. ติดตามโครงงานจากการประยุกต์ใช้บทเรียนโดยสอบถาม 
แนะน าเกี่ยวกับโครงงานในประเด็นของข้อมูลพื้นฐานของกิจการ 
ครั้งท่ี 1 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การจัดท างบประมาณเพื่อ
การวางแผนและควบคุม 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
จัดท างบประมาณเพื่อการ
วางแผนและควบคมุ 
4. แบบแสดงรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงงานการด าเนินงาน
ของกิจการที่ผลิตสินค้าครั้ง
ที่ 1 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2 , 1.3 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

  2 .  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณต่าง ๆ 
เพื่ อการจัดท าให้ เหมาะสมกับแต่ ละ
ประเภทธุรกิจ 
   3. ผู้ เรียนมีทั กษะในการประยุกต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของข้อมูล
พื้นฐานของกิจการ 

7 บทที่ 4 การจัดท างบประมาณเพ่ือการ
วางแผนและควบคุม (ต่อ) 
   1. การจัดท างบประมาณ 
       - งบประมาณการจ่ายลงทุน 
      - งบประมาณเงินสด 
      - งบประมาณก าไรขาดทุน  
      - งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน  
    2. ประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดท า
งบประมาณ 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การจัดท า
งบประมาณการเงิน 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 6 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการจัดท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม และสอนแบบสาธิต 
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานเดี่ยว : จัดท างบประมาณรายรับ - รายจ่าย ส่วนบุคคล 
 
 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การจัดท างบประมาณเพื่อ
การวางแผนและควบคุม 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
จัดท างบประมาณเพื่อการ
วางแผนและควบคมุ 
4. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 ,1.2 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ การ
วิ เค ราะห์ ผลต่ าง การบริห ารสิ นค้ า
คงเหลือ และการจัดท างบประมาณและ
การพยากรณ์ 

8 บทท่ี 5 การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพ่ือ
การตัดสินใจระยะสั้น 
    1. การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ
ระยะสั้น 
    2. ลักษณะของปัญหาที่ผู้บริหารต้อง
ตัดสินใจ 
      - การตั ด สิ น ใจ เพิ่ ม ห รื อยก เลิ ก
ผลิตภัณฑ์  
      - การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ  
      - การตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ   
      - การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม  
      - การตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่จ ากัด 
 
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 7 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการใช้ข้อมูล
ทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น และสอนแบบสาธิต 
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม : ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip เกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น 
 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การใช้ข้อมูลทางด้าน
ต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ
ระยะสั้น 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้
ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจระยะสั้น 
4. Video Clip เกีย่วกับ
การใช้ข้อมูลทางด้าน
ต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ
ระยะสั้นในธุรกิจต่าง ๆ 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของ
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น 
   3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่ อให้ ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

9 บทที่  6 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ 
และบริการ 
   1. การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ 
   2. รูปแบบการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ 
      - การก าหนดราคาขายโดยใช้ส่วน
บวกเพิ่มจากต้นทุนเต็ม   
      - การก าหนดราคาขายโดยใช้ส่วน
บวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปร  
      - การก าหนดราคาขายโดยใช้ส่วนบวก
เพิ่มจากต้นทุนหน่วยสุดท้าย   
      - การก าหนดราคาขายโดยใช้ส่วนบวก
เพิ่มจากต้นทุนมาตรฐาน  
      - การก าหนดราคาขายโดยใช้การ
ก าหนดก าไรที่ต้องการ  
       - การก าหนดราคาขายโดยใช้อัตรา

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 8 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการก าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ และบริการ และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานเดี่ยว: วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึงวิธีการก าหนด
ราคาในรูปแบบต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละละชนิดควรมีการ
ก าหนดราคาด้วยวิธีใด 
4. กิจกรรม Kahoot ทบทวนเนื้อหา บทที่ 4 - 6 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทนุ 2 
2. Power point เรื่อง 
การก าหนดราคาผลติภณัฑ์ 
และบริการ 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ 
และบริการ 
4. Kahoot 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

1.1 , 1.2  (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ผลตอบแทนท่ีต้องการจากการลงทุน 
   3. การก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่
มีจ าหน่ายอยู่แล้วในตลาด 
   4. ข้ อ จ ากั ด ใน ก ารก าห น ด ราค า
ผลิตภัณฑ์ 
    สอบกลางภาค (บทท่ี 4 - 6) 
 
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ในท้องตลาดถึงวิธีการก าหนดราคาใน
รูปแบบต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละละชนิด
ควรมีการก าหนดราคาด้วยวิธีใด 

10 บ ท ที่  7  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เกี่ ย ว กั บ
งบประมาณการลงทุน 
    1. ลกัษณะของโครงการลงทุน 
    2. ปัจจัยในการวิเคราะห์โครงการลงทุน  
       - เงินลงทุนสุทธิ        
       -  ผลตอบแทนจากการลงทุน  
       - อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าหรืออัตรา

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 9 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณการลงทุน 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ

1.1 , 1.2 , 1.3 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ผลตอบแทนที่ต้องการ 
 
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ของของเสียในระบบการบัญชีต้นทุนช่วง 
   3. ผู้ เรียนมีทั กษะในการประยุกต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของการน า
ข้ อมู ล ต้ น ทุ นม าป ระยุ กต์ ใช้ ใน การ
ตดัสินใจ  

ของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. ติดตามโครงงานจากการประยุกต์ใช้บทเรียนโดยสอบถาม 
แนะน าเกี่ยวกับโครงงานในประเด็นที่กิจการควรน าข้อมูลต้นทุน
มาใช้ในการตัดสินใจ ครั้งท่ี 2 

งบประมาณการลงทุน 
4. แบบแสดงรายงาน
การศึกษาดูงาน
กระบวนการผลติ ครั้งท่ี 2 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

11 บ ท ที่  7  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เกี่ ย ว กั บ
งบประมาณการลงทุน (ต่อ) 
    1. วิธีที่ ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ
ลงทุน 
       - วิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ค านึงถึงมูลค่า
ของเงิน   
       - วิธีการวิเคราะห์ที่ค านึงถึงมูลค่า
ของเงิน 
    2. การพิจารณาโครงการลงทุนใน
ลักษณะการลงทุนเพื่อทดแทนทรัพย์สิน
เก่าที่มีอยู่เดิม 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 10 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม : ศึกษาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง ร้านไหน ? 
ก าไรมากกว่า ! โดยการวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินงานถึงการน า
เนื้อหาในรายวิชามาประยุกต์ใช้ 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณการลงทุน 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณการลงทุน 
4.หนังสือหนังสือนอกเวลา
ประกอบการเรียน เรื่อง 
ร้านไหน ? ก าไรมากกว่า ! 

1.1 , 1.2  (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เครื่องมือที่
ใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
   3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่ อให้ ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

  5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

12 บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลต่างในก าไร 
เพ่ือการประเมินผลการด าเนินงาน 
    1. การวิเคราะห์ผลต่างก าไร และการ
วิเคราะห์ผลต่างในก าไรส่วนเกินจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว 
       - การวิเคราะห์ผลต่างในก าไรส่วนเกิน
เนื่องจากปริมาณการขาย  
       - การวิ เค ราะห์ ผลต่ า งในก า ไร
ส่วนเกินเนื่องจากราคาขาย  
       - การวิ เคราะห์ หาผลต่ างในก าไร
ส่วนเกินเนื่องจากต้นทุนผันแปร  

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 11 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการวิเคราะห์
ผลต่างในก าไร เพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. ติดตามโครงงานจากการประยกุต์ใช้บทเรียนโดยสอบถาม 
แนะน าเกี่ยวกับโครงงานในประเดน็ท่ีกิจการควรน าข้อมลูต้นทุน
มาใช้ในการตัดสินใจ ครั้งท่ี 3 

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การวิเคราะหผ์ลตา่งใน
ก าไร เพื่อการประเมินผล
การด าเนินงาน 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิเคราะหผ์ลต่างในก าไร 
เพื่อการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
4. แบบแสดงรายงาน

1.1 , 1.2 , 1.3 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

       - การวิเคราะห์ผลต่างในต้นทุนคงที่ 
 
- Learning Outcome 
   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลต่างใน
ก าไร เพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน 
   3. ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงาน
ธุรกิจ 
   4. ผู้ เรียนมีทั กษะในการประยุกต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของข้อมูล
พื้นฐานของกิจการ 

 
 

การศึกษาดูงาน
กระบวนการผลติ ครั้งท่ี 3 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

13 บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลต่างในก าไร 
เพ่ือการประเมินผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
     1. ก ารวิ เค ราะห์ ผลต่ างในก า ไร
ส่วนเกินกรณีที่กิจการมีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด 
       - การวิเคราะห์หาผลต่างในก าไร
ส่วนเกินเนื่องจากส่วนประสมในการขาย  
        - การวิเคราะห์หาผลต่างในก าไร
ส่วนเกินเนื่องจากปริมาณการขาย  

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 12 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการวิเคราะห์
ผลต่างในก าไร เพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม : ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อเพื่อท าการสรุปสูตรที่ใช้ใน

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การวิเคราะหผ์ลตา่งใน
ก าไร เพื่อการประเมินผล
การด าเนินงาน 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิเคราะหผ์ลต่างในก าไร 
เพื่อการประเมินผลการ

1.1 , 1.2 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

       - การวิ เค ราะห์ ผลต่ างในก า ไร
ส่วนเกินเนื่องจากราคาขาย  
       - การวิ เคราะห์หาผลต่ างในก าไร
ส่วนเกินเนื่องจากต้นทุนผันแปร  
       - การวิเคราะห์ผลต่างในต้นทุนคงที่ 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลต่างใน
ก าไรส่วนเกิน (กิจการที่มีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด) 
   3. ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงาน
ธุรกิจ 

การวิเคราะหผ์ลตา่งในก าไรส่วนเกิน (กรณีกิจการมีการผลติภณัฑ์
มากกว่า 1 ชนิด) 
 
 
 

ด าเนินงาน 
4. ใบงานการสรุปสตูรที่ใช้
ในการวิเคราะห์ผลต่างใน
ก าไรส่วนเกิน (กิจการที่มี
การจ าหน่ายผลติภณัฑ์
มากกว่า 1 ชนิด) 
5. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 
 

14 บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การก าหนดราคาโอน  
     1. ความหมายการบัญชีตามความ
รับผิดชอบ 
     2. ประเภทศูนย์ความรับผิดชอบ 
     3. การประเมินผลงานของศูนย์ความ
รับผิดชอบ 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 13 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน และสอนแบบสาธิต แสดง

1. หนังสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 
2. Power point เรื่อง 
การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การก าหนด
ราคาโอน  
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ

1.1 , 1.2 , 1.3 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

     4. ราคาโอน  
       - ราคาโอนที่ก าหนดโดยใช้ราคาตลาด  
       - ราคาโอนท่ีก าหนดโดยใช้ต้นทุน  
       - ราคาโอนที่ก าหนดโดยการต่อรอง 
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน 
   3. ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงาน
ธุรกิจ 
    4. ประยุกต์ทฤษฎีของบัญชีต้นทุนสู่
โครงงาน   

ตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ  
3. น าเสนอโครงงาน 
 

บัญชีตามความรับผิดชอบ 
การก าหนดราคาโอน  
4. การบ้าน (Assignment) 
และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
 

15 บทท่ี 10 การบัญชีต้นทุนสมัยใหม่      
     การบัญชีต้นทุนสมัยใหม่ 
       - แนวคิดการผลิตเกี่ยวกับการบัญชี
แบบลีน   
       - การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมและ
การบริหารฐานกิจกรรม  
       - ระบบการผลิตแบบทันเวลา  

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะทบทวนเนื้อหาและอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 14 และอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเนื้อหาการการบัญชี
ต้นทุนสมัยใหม่ และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและ

1. หนงัสือวิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 
2. Power point เรื่อง 
การบัญชีต้นทุนสมัยใหม่          
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
บัญชีต้นทุนสมยัใหม่     
4. การบ้าน (Assignment) 

1.1 , 1.2 (1)  
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

       - ระบบการวางแผนความต้องการ
วัตถุดิบ      
 
- Learning Outcome 
  1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตาม
เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการน า
ต้นทุนสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจ 
3. ผู้ เรี ยนสาม ารถจั ดการ เวลาและ
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดทาง
วิชาชีพ 

การฝึกปฏิบัติ  
3. งานกลุ่ม: 1. สรุปแนวคิดต้นทุนสมัยใหม่ในแต่ละวิธ ี   
                2. วิเคราะห์ถึงประโยชน์จากการน าต้นทุนสมัยใหม่
มาใช้ในการบริหารการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  
 

และการทดสอบย่อย 
(Quiz) ผ่านระบบ WBSC 
  

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 พ.ย. 63) 
 

 26 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที ่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1. การเข้าเรยีนและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในช้ันเรียน 

1.1.1, 1.1.2 - การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน 

ทุกสัปดาห ์ 2.5% 
 

2. งานเดี่ยวท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

1.1.2, 1.1.4 
2.1.1 
3.1.1 
4.1.1 
5.1.1 

- ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา  
- ประเมินจากคุณภาพงาน 

1, 4, 7, 9 2.5% 
 

3. งานกลุ่มที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.3 

- ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา    
- ประเมินจากคุณภาพงาน 

2, 5, 8, 11, 15 5% 
 

4. การน าเสนอรายงาน 1.1.3 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

- รายงานและน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

14 
 

10% 
 
 

5. การทดสอบวัดผล
ความรู ้

1.1.4, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

- การทดสอบ (สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค) 

5, 9, 16 80% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก    

สวรรยา พิณเนียม. (2562). กาบัญชีต้นทุน 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค
ไซท์ มสด. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ     
    กชกร เฉลิมกาญจนา. (2557). การบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน 2) พิมพ์ครั้งที่  5. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
    ศรีสุดา อาชวานันทกุล. (2561). การบัญชีบริหาร พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส. 
    ศศิวิมล มีอ าพล. (2558). การบัญชีเพื่อการจัดการ พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. 
 Horngren C.T., Dtar S.M., & Rajan M.V. (2015). Cost Accounting A Managerial Emphasis.     

  FIFTEENTH EDITION. Published by Pearson Education. 
 Hansen D.R. & Mowen M.M. (2014). Management Accounting (8thed.). Cengage Learning 

Asia Ple Ltd. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 


