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University of the Thai Chamber of Commerce
ประมวลรายวิชา (Course Outline)
ประจำภำค (Semester)................ต้น...................ปีกำรศึกษำ (Academic Year)............2559…….................
คณะ (School)...................บัญชี.............................สำขำวิชำ (Major).............................................................
รหัสวิชำ (Course Code)................... AC314 ............................................................................................
ชื่อวิชำ (Course Title)............. กำรบัญชีบริหำร……………………………………..
จำนวนหน่วยกิต (Number of Credits)....................3..................................................................................
บรรยำย/คำบ/สัปดำห์ (Lecture/period/week)........2..................................................................................
วิชปฏิ
ำบับงัตคัิกบำร/คำบ/สั
ก่อน (ถ้ำมีป)ดำห์
(Pre (Lab/period/week)........2...................................................................................
อำจำรย์ผู้สอน (Lecturer)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เดชำ อินเด สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
อำจำรย์ไชยรัตน์ แซ่อุย
สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 23 ชั้น 6
อำจำรย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 12 ชั้น 2
อำจำรย์ ดร. ษิรินุช นิ่มตระกูล สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
อำจำรย์ปณภำ นวมงคลวัฒนำ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
อำจำรย์ ดร.ปิยรัตน์ ดอกกุหลำบ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
เวลำที่ติดต่อได้ (Office Hours) ตามประกาศหน้าห้องพัก
• วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) (Pre-requisite Course, if any)
สอบผ่ำนวิชำ AC213 กำรบัญชีต้นทุน
• คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของกำรบัญชีบริหำร กำรคำนวณต้นทุนตำมระบบต้นทุนรวม
และระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของต้นทุน – ปริมำณ –
กำไร กำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจระยะสั้น
กำรกำหนดรำคำขำย กำรบัญชีตำมควำม
รับผิดชอบและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรกำหนดรำคำโอน กำรวิเครำะห์รำยจ่ำยลงทุน
กำรจัดทำงบประมำณ
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• วัตถุประสงค์ (Course Objectives)
1. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและขอบเขตของกำรบัญชีบริหำร
2. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรนำเสนองบกำไรขำดทุนตำมวิธีกำรบัญชีต้นทุนผันแปร
3. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของต้นทุน – ปริมำณ – กำไร
4. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจระยะสั้น
5. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจกำรกำหนดรำคำขำย
6. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจกำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรกำหนด
รำคำโอน
7. เพื่อให้นักศึกษำกำรเข้ำใจวิเครำะห์รำยจ่ำยลงทุน
8. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจกำรจัดทำงบประมำณ
• วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)
1. เพื่อให้นักศึกษำอธิบำยแนวคิดและขอบเขตของกำรบัญชีบริหำร
2. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถจัดทำงบกำไรขำดทุนตำมวิธีกำรบัญชีต้นทุนผันแปร
3. เพื่อให้นักศึกษำอธิบำยควำมสัมพันธ์ของต้นทุน – ปริมำณ – กำไรและนำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
4. เพื่อให้นักศึกษำนำควำมรู้ไปใช้ในกำรตัดสินใจระยะสั้น
5. เพื่อให้นักศึกษำนำควำมรู้ในกำรกำหนดรำคำขำย
6. เพื่อให้นักศึกษำอธิบำยกำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน นำควำมรู้ใน
กำรกำหนดรำคำโอน
7. เพื่อให้นักศึกษำกำรนำควำมรู้ใช้ในกำรวิเครำะห์รำยจ่ำยลงทุน
8. เพื่อให้นักศึกษำอธิบำยและสำมำรถจัดทำงบประมำณ
• วิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน บรรยำยในชั้นเรียน และมีกำรถำม-ตอบ
 กำรบรรยำย (Lecture)
กำรเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหำ (Problem-based Learning)
 กำรสัมมนำ (Seminar)
 กำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning)
กรณีศึกษำ (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify ) มีกำรถำม – ตอบในชั้นเรียน
• สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)
 □ รูปภำพ (Pictures)
 สื่อนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint
 อื่น ๆ Others (Please specify)…ตำรำวิชำกำรบัญชีบริหำร
• กิจกรรมสาหรับนักศึกษา (Student Activities)
 กำรนำเสนอ (Presentation)
 ฝึกทำแบบฝึกหัดและกำรบ้ำน
 อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)...ฝึกทักษะภำษำอังกฤษโดยจัดทำ กรณีศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ และ
แบบฝึกหัดภำษำอังกฤษ..........
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• ตารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)
1. ตำรำวิชำ กำรบัญชีบริหำร โดย อำจำรย์ปณภำ นวมงคลวัฒนำ
• การวัดและประเมินผล (Evaluation)
- คะแนนเก็บระหว่ำงภำค (In-class points)ร้อยละ (percentage).
กรณีศึกษำภำษำอังกฤษ
................................ 7.................
เข้ำเรียน
.................................. 3.................
- สอบกลำงภำค (Midterm Examination) ร้อยละ (percentage)................................40...................
- สอบปลำยภำค (Final Examination) ร้อยละ (percentage)................................50..................
รวม
ร้อยละ (percentage)..……..…………..100…………..
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• เนื้อหารายวิชา (Course Details)
ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture/Lab Timetable)
กิจกรรม/สื่อการสอน
สัปดาห์ที่
(Week
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics)
(Activities/Use of
Number)
Instructional
Media)
บรรยำย
1
บทที่ 1 ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการบัญชีบริ หาร
ความหมายของการบัญชีบริหาร
ถำม ตอบ
- ความแตกต่างของการบัญชีบริหาร กับการบัญชีการเงิน
วิเครำะห์
- แนวคิดเกีย่ วกับต้นทุน
ทำแบบฝึกหัด
- การจาแนกประเภทของต้นทุน
- ต้นทุนคุณภาพ
- ต้นทุนสิง่ แวดล้อม
2-3

บทที่ 2 วิ ธีการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร
- แนวคิดการบัญชีตน้ ทุนรวม
- การจัดทางบกาไรขาดทุนตามวิธกี ารบัญชีตน้ ทุนรวม
- แนวคิดการบัญชีตน้ ทุนผันแปร
- การจัดทางบกาไรขาดทุนตามวิธกี ารบัญชีตน้ ทุนผันแปร
- การเปรียบเทียบการจัดทางบกาไรขาดทุน ตามวิธกี ารบัญชี
ต้นทุนรวม กับการบัญชี ต้นทุนผันแปรตามระบบบัญชี
- การเปรียบเทียบกาไรตามวิธกี ารบัญชี ต้นทุนรวมกับการบัญชี
ต้นทุนผันแปร
- ประโยชน์การบัญชีต้นทุนผันแปร
- ข้อจากัดการบัญชีตน้ ทุนผันแปร

บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด

4-5

บทที่ 3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริ มาณกาไร
- ความหมายของจุดคุม้ ทุน
- ความหมายของกาไรส่วนเกินและอัตรากาไรส่วนเกิน
- การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน
- วิธกี ารคานวณ
- วิธกี ารใช้กราฟ
- การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนทีเ่ ป็นเงินสด

บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด

5
สัปดาห์ที่
(Week
Number)

กิจกรรม/สื่อการสอน

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics)

(Activities/Use of
Instructional
Media)

- การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนเมื่อปจั จัยเปลีย่ นแปลง
- การวางแผนกาไร
- ความหมายของส่วนเกินปลอดภัยและอัตราส่วนเกินปลอดภัย
- การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนกรณีกจิ การผลิตสินค้าหลายชนิด
6-7

8

บทที่ 4 การใช้ข้อมูลต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจระยะสัน้
- แนวคิดในการตัดสินใจระยะสัน้
- ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
- ต้นทุนทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
- ประเภทการตัดสินใจระยะสัน้
- การตัดสินใจผลิตหรือซือ้
- การตัดสินใจรับคาสังซื
่ อ้ พิเศษ
- การตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือยกเลิกบางแผนก
- การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้า เมือ่ ปจั จัยการผลิตมีจากัด
- การตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ทนั ที หรือผลิต ต่อ
- การตัดสินใจปิดโรงงานชัวคราว
่
สอบกลางภาค
บทที่ 5 การกาหนดราคาขาย
- แนวคิดการกาหนดราคาขาย
- หลักเกณฑ์เบือ้ งต้นในการกาหนดราคา ขาย
- การกาหนดราคาขายวิธตี น้ ทุนบวกส่วนเพิม่ ราคา
- ต้นทุนรวมบวกส่วนเพิม่ ราคา
- ต้นทุนผันแปรบวกส่วนเพิม่ ราคา
- ต้นทุนการผลิตผันแปรบวกส่วนเพิม่ ราคา
- ต้นทุนการผลิตบวกส่วนเพิม่ ราคา
- การกาหนดราคาขายวิธเี พื่อให้ได้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ
- การกาหนดราคาขายวิธกี าหนดส่วนเพิม่ ราคาเป็นจานวนเงิน
ตามต้องการ
- การกาหนดราคาขายโดยใช้ราคาตลาด เพื่อกาหนดต้นทุน
เป้าหมาย

บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด

บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด

6
สัปดาห์ที่
(Week
Number)
9 - 10

11 - 13

กิจกรรม/สื่อการสอน

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics)

(Activities/Use of
Instructional
Media)
บทที่ 6 การบัญชีตามความรับผิดชอบและกาหนดราคาโอน บรรยำย
- ความหมายของการบริหารแบบกระจายอานาจ
ถำม ตอบ
- ความหมายของการบัญชีความรับผิดชอบ
วิเครำะห์
- ความสาคัญของการบัญชีความรับผิดชอบ
ทำแบบฝึกหัด
- รูปแบบการบัญชีความรับผิดชอบ
- การวัดผลการควบคุมและวัดผลดาเนินงานของศูนย์กาไร
- การวัดผลการควบคุมและวัดผลดาเนินงานของศูนย์ลงทุน
- วิธกี าไรส่วนทีเ่ หลือ
- วิธมี ลู ค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจ
- การกาหนดราคาโอน

บทที่ 7 การวิ เคราะห์รายจ่ายลงทุน
- ความหมายและความสาคัญของรายจ่ายลงทุน
- ลักษณะของรายจ่ายลงทุน
- ขัน้ ตอนของรายจ่ายลงทุน
- ปจั จัยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน
- การประเมินผลการลงทุนกรณีไม่คานึงมูลค่าของเงินตามเวลา
- วิธรี ะยะเวลาคืนทุน
- วิธอี ตั ราผลตอบแทนทางบัญชี
- การประเมินผลการลงทุนกรณีคานึงมูลค่าของเงินตามเวลา
- มูลค่าของเงินตามเวลา
- วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั
- วิธดี ชั นีกาไร
- วิธอี ตั ราผลตอบแทนภายใน
- วิธตี น้ ทุนรายปี
- การจัดลาดับโครงการลงทุนเมือ่ มีทรัพยากรอยูอ่ ย่างจากัด

บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด

7
สัปดาห์ที่
(Week
Number)
14 - 15

กิจกรรม/สื่อการสอน

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics)

บทที่ 8 การจัดทางบประมาณ
- ความสาคัญของงบประมาณ
- งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
- คณะกรรมการงบประมาณ
- ประเภทงบประมาณหลัก
- การจัดทางบประมาณดาเนินงาน
- งบประมาณขาย
- งบประมาณการผลิต
- งบประมาณวัตถุทางตรง
- งบประมาณจ่ายค่าแรงงานทางตรง
- งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
- งบประมาณสินค้าสาเร็จรูปปลายงวด
- งบประมาณต้นทุนสินค้าขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร
- งบประมาณกาไรขาดทุน
- การจัดทางบประมาณทางการเงิน
- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณแสดงฐานะการเงิน
- งบประมาณคงทีแ่ ละงบประมาณยืดหยุ่น
- งบประมาณฐานศูนย์
- ประโยชน์การจัดทางบประมาณ

สอบปลายภาค

(Activities/Use of
Instructional
Media)
บรรยำย
ถำม ตอบ
วิเครำะห์
ทำแบบฝึกหัด
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