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รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 



สารบัญ 
 
หมวดที่  1 ขอมูลท่ัวไป        1 
หมวดที่  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค      2 
หมวดที่  3 ลักษณะและการดําเนินการ      3 
หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา     4 
หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล      8 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน            14 
หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  15 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรุี 

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
                3322101   การบัญชีตนทุน 1   ( Cost  Accounting 1  ) 
2. จํานวนหนวยกิต1 
                3 ( 3 - 0 – 6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
                หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
                อาจารยนันทยิา    ลิมปวรรณ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
                ภาคการศึกษาที่ 1   ปการศึกษา 2559 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites)  
                3311101   การบัญชีช้ันตน 1 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
                ไมมี 
8. สถานที่เรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี     
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด1 
                 20  มิถุนายน 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
1เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะหขอมูลตนทุน  การคํานวณ

ตนทุนในรูปแบบตางๆ การประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 1             2.1 เพื่อพัฒนาใหนกัศึกษามีความรู  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะหขอมูลตนทุน  การ
คํานวณตนทุนในรูปแบบตางๆ  และการประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได 
                2.2 เพื่อพัฒนานกัศกึษาในการใชขอมูลตนทุนอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา1          
                  ความสําคัญและบทบาทของบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของ
ตนทุนตางๆ ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทนุ วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจาย
การผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชี
ตนทุนผลิตภณัฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่ไมไดมาตรฐาน เศษซาก 
และตนทนุฐานกิจกรรม 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

ทฤษฎี 
 

สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

 

ตามความตองการ 
ของผูเรียน 

ฝกปฏิบัติการคํานวณ
และวเิคราะหตนทุน

นอกเวลา  

ศึกษาคนควา อิสระ 90
ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา  

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 
          3.1 ผูสอนแจงเบอรโทรศัพทแกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
          3.2 ผูสอนให Email Adress แกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
 1.2 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
 1.3 มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 
1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและปฏิบัต ิ
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อตางๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายใหทันกําหนด 
3. การอภิปราย/การนําเสนอ/ การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่ใหฝกปฏิบัติ  

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและ

ทฤษฎีการบัญชีตนทุน 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะหและคํานวณตนทุนรูปแบบ

ตางๆ และสามารถประยุกตใชในการประกอบธุรกิจจริงได 
 2.3 มีทักษะมากเพยีงพอในการปรับใชการคํานวณตนทุน

ใหเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ  
2.4  ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชี

และความกาวหนาทางวิชาการและองคความรูใหม 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการคํานวณ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา  
 3.1 สามารถคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อ

ประมวลผลขอมูลตนทุน เปนแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 

 3.2 สามารถประยุกตความรูและทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 3.3 มีทักษะในการรายงานตนทุนที่เกี่ยวของ 
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวเิคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการคํานวณ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  

  4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  4.2 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากับ

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
 4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชพี   
4.4  พัฒนาทักษะใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

และองคความรูใหม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลขเพื่อใชในการ

 
 
1. บรรยาย 

 
 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ประมวลผลขอมูลตนทุน และวิเคราะหผล 

5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ  

5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
 

2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการคํานวณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 

 
 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวชิา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
2. ความรู 
 

 
3. ทักษะทางปญญา 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3322101 การบัญชีตนทุน1                      
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน  
1.1ความสําคัญความหมายและประโยชน 
1.2บทบาทของตนทุนประเภทตาง ๆ 
1.3ระบบบัญชีตนทุน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ  

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

2 2.การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
2.1การคํานวณราคาวัตถุดบิ 
2.2การควบคมุวัตถุดิบ 
2.3การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวตัถุดิบ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

13 3.การบัญชีเกี่ยวกับคาแรงงาน 
3.1การคํานวณคาแรงงาน 
3.2การควบคมุแรงงาน 
3.3การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับคาแรงงาน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

14 
 

4.การบัญชีเกี่ยวกับคาใชจายการผลิต 
4.1การกําหนดรายการคาใชจายการผลิต 
4.2การคํานวณคาใชจายการผลิต 
ณ ระดับกําลังการผลิตตางๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

5555432 
5 

4.การบัญชีเกี่ยวกับคาใชจายการผลิต(ตอ) 
4.3การปนสวนคาใชจายการผลิต 
4.4การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับคาใชจายการ
ผลิต 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

6 5.ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา 
5.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานสั่งทํา 
5.2การบันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา 
5.3การจัดทําบตัรตนทุนงานสั่งทํา 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

7 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระสําคัญ
ของเนื้อหา 
ทดสอบครึ่งเนื้อหา 

เพาเวอรพอยด 3 0 6 แบบทดสอบ อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

8 6.ระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
6.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน
ชวงการผลิต 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

6.2การจัดทํารายงานตนทนุชวงการผลิต
กรณีไมมีงานระหวางผลิตตนงวด  
6.3การบันทึกบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

รับมอบหมาย 

9 6.ระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต(ตอ) 
6.4การจัดทํารายงานตนทนุชวงการผลิต
กรณีมีงานระหวางผลิตตนงวด 
6.5การบันทึกบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

10 7.การบัญชีตนทุนมาตรฐาน 
7.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน
มาตรฐาน 
7.2ประโยชนของตนทุนมาตรฐาน 
7.3การวิเคราะหผลตาง  

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

11 7.การบัญชีตนทุนมาตรฐาน(ตอ) 
7.4การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชี
ตนทุนมาตรฐาน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

112 
 

8.ตนทุนฐานกจิกรรม 
8.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตนทุนฐาน

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

กิจกรรม 
8.2การคํานวณตนทุนฐานกจิกรรม 
การบัญชีตนทนุกิจกรรม 

 เพาเวอรพอยด แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

13 9.ผลิตภัณฑรวมและผลิตภณัฑพลอยได  
9.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑรวม
และผลิตภัณฑพลอยได  
9.2 การคํานวณและการบันทึกบัญชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

14 10.ของเสีย ของสิ้นเปลืองและเศษซาก 
10.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับของเสีย ของ
สิ้นเปลือง งานไมไดมาตรฐาน เศษซาก
10.2 การคํานวณและวิธีบัญชีของเสีย 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

15 10.ของเสีย ของสิ้นเปลืองและเศษซาก 
(ตอ) 
10.3 การคํานวณของสิ้นเปลือง งานไมได
มาตรฐานและเศษซาก  
10.4 วิธีบันทึกบัญชีของสิ้นเปลือง งาน
ไมไดมาตรฐานและเศษซาก 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

16 การทดสอบปลายภาค ทดสอบเนื้อหาที่เหลือ     แบบทดสอบ อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

รวมจํานวนชัว่โมง 45 0 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหวัขอ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
 1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายให
ทันกําหนด 
3. มีสวนรวมในการ
อภิปราย/การนําเสนอ/ 
การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่
ใหฝกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห เขาช้ันเรียนและ
ตรงตอเวลา 10% 
ทักษะและความ
รับผิดชอบ 10% 
คนควาอิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 40%
ทดสอบปลาย
ภาค 30% 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทใน
หลักการและทฤษฎีการบัญชีตนทุน 

 2.2  สามารถคิด วิเคราะหและคํานวณตนทุน
รูปแบบตางๆ และสามารถประยุกตใชในการ
ประกอบธุรกิจจริงได 

 2.3 มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใชการ
คํานวณตนทุนใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ  

2.4  ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและความกาวหนาทาง
วิชาการและองคความรูใหม 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการคํานวณ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสัปดาหที่ 7

และ16 
 

3.1 สามารถคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อ
ประมวลผลขอมูลตนทุน เปนแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.2 สามารถประยุกตความรูและทักษะมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

3.3 มีทักษะในการรายงานตนทุนที่เกี่ยวของ 
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจ
ได 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการคํานวณ 

ทุกสัปดาห 

4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ 

ทุกสัปดาห 
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4.2 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และ
ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม   

 4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

4.4  พัฒนาทักษะใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและองคความรูใหม 

(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

 5.1 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลตนทุน และ
วิเคราะหผล 

5.2 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร อยางมี
ประสิทธิภาพ  

5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห  

รวม   100% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก1 
                        เอกสารประกอบการสอนวชิาบัญชีตนทุน 1  อ่ืนๆที่ผูสอนพิจารณาเห็นความเหมาะสม 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 
              ตําราวิชาบัญชีตนทนุที่มีหัวขอดังกําหนด  จากผูแตงอื่น ๆ 
              มาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวของของสภาวิชาชีพบญัชี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
              แบบฟอรมรายงานบัญชีประเภทตาง ๆ  
 การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
              ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสภาวิชาชพีบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 
 

 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูสอน 
              นักศกึษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรยีน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรยีนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดานวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝกปฏบิัติ 
           การมีสวนรวมจากกิจกรรมกลุม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรงุการสอน 
           นําผลจากการประเมนิการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
         กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมตัิผลการใหระดับคะแนน  
         ประธานหลักสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
             นําผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุนถัดไป   

       
 
                                         ลงชื่อ                                                   อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 
                                                      (อาจารยนันทิยา  ลิมปวรรณ) 
 
                                       ลงชือ่     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
                                                       (อาจารยสุรศักดิ์  ชัยชติาธร) 


