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University of the Thai Chamber of Commerce
ประมวลรายวิชา (Course Outline)
ประจำภำค (Semester) ปลาย ปีกำรศึกษำ (Academic Year) 2558
คณะ (Faculty) บัญชี สำขำวิชำ (Major) รหัสวิชำ (Course Code) AC213 (AC322) (AC222)
ชื่อวิชำ(Course Title) การบัญชีต้นทุน
จำนวนหน่วยกิต (Number of Credits) 3 หน่วยกิต
บรรยำย/คำบ/สัปดำห์ (Lecture/period/week) 2 คำบ/สัปดำห์
ปฏิบัติกำร/คำบ/สัปดำห์ (Lab./period/week) 2 คำบ/สัปดำห์
อำจำรย์ผู้สอน (Instructor)
อาจารย์ฐิติพร สงวนพันธุ์ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสัน คล่องชุติโสภณ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 12 ชั้น 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ อักษรสาร สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
อาจารย์ปณภา นวมงคลวัฒนา สถำนที่ติดต่อ (Office) อาคาร 7 ชั้น 2
เวลำที่ติดต่อได้ (Office Hours) ตามประกาศหน้าห้องพักของอาจารย์
 วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite Course)
สอบผ่าน รำยวิชำ AC101 หลักกำรบัญชีเบื้องต้น
 คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
แนวคิดและขอบเขตของกำรบัญชีต้นทุน กำรจำแนกประเภทต้นทุน งบกำรเงินของกิจกำรผลิตสินค้ำ และกำรคิด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุนจริง ระบบบัญชีต้นทุนปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมำตรฐำน กำรปันส่วนต้นทุน กำรบัญชี
ต้นทุนงำนสั่งทำ กำรบัญชีต้นทุนช่วง กำรบัญชีเกี่ยวกับเศษวัตถุดิบ ของเสีย และสินค้ำมีตำหนิ กำรบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนฐำนกิจกรรม
 วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objectives)
1. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรคำนวณต้นทุนในระบบต่ำง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรรวบรวมต้นทุน และวิธีกำรวิเครำะห์ต้นทุน
3. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนเพื่อวัดผลกำรปฏิบัติงำน

2
 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)
1. สำมำรถคำนวณต้นทุนในระบบต่ำง ๆ ได้
2. สำมำรถรวบรวมต้นทุน และวิเครำะห์ต้นทุนได้
3. สำมำรถจัดทำรำยงำนเพื่อวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้

วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Student – Centered Approach)
□ กำรบรรยำย (Lecture)□ กำรเรียนรู้โดยใช้หวั ข้อปัญหำ (Problem-based Learning)
□ กำรฝึกปฏิบัติ (Practice)
□ กำรเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงำน (Project-based-Learning)
□ กำรอภิปรำย (Discussion)
□ กำรเรียนรู้โดยกิจกรรมกำรวิจัย (Research-based-Learning)
□ กำรสัมมนำ (Seminar)□ กำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning)
□ กรณีศึกษำ (Case Study)
□ อื่น ๆ (Others) (Please specify) มีการถาม – ตอบ ในชั้นเรียน
 สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)
□ รูปภำพ (Pictures)
□ สื่อนำเสนอในรูปแบบ Power point
□ ของจริง (Authentic Material) □ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,
□ บทเรียนคอร์สแวร์บนระบบUTCC Hybrid Learning System □ DVD, e-book ฯลฯ
□ อื่น ๆ (Others) (Please specify) ตาราวิชาการบัญชีต้นทุน
 กิจกรรมสาหรับนักศึกษา (Student Activities)
□ กำรค้นคว้ำข้อมูล (Data/Information Search)
□ กำรระดมสมอง (Brainstorming)
□ กำรนำเสนอ (Presentation)
□ ฝึกทำแบบฝึกหัดและกำรบ้ำน

□ เกมส์ (Games)
□□สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation)
□ กำรสำรวจข้อมูล (Survey)
□ กำรฝึกภำคสนำม (Field Work)

 ตารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)
กำรบัญชีต้นทุน โดยผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อรัญญำ ภำณุศำนต์
 การวัดและประเมินผล (Evaluation)
ระหว่ำงภำค
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค

ร้อยละ 15
ร้อยละ 30
ร้อยละ 55

 รายละเอียดของคะแนน (Score Details)
คะแนนเก็บระหว่ำงภำค
15 คะแนน
คะแนนสอบกลำงภำค
30 คะแนน
คะแนนสอบปลำยภำค
55 คะแนน
รวม
100 คะแนน

3
 เนื้อหารายวิชา□(Course Details)
ตารางการบรรยาย / ปฏิบัตกิ าร
สัปดาห์ที่
(Week
Number)

1

กิจกรรม/สื่อการสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
กิจกรรม :
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
- อธิบำยประมวลรำยวิชำ
ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรบัญชีต้นทุน
- บรรยำยบทเรียน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบัญชีต้นทุน กับกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีบริหำร - ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
ควำมหมำยของต้นทุน
- ส่งกำรบ้ำน
กำรจำแนกประเภทต้นทุน
สื่อการสอน :
กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมควำมสัมพันธ์ต่อกระบวนกำรผลิต
โดย
กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมพฤติกรรมของต้นทุน
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics)

กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมควำมสัมพันธ์กับหน่วยวัดต้นทุน
กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมลักษณะหน้ำที่ในกำรดำเนินงำน
กำรจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อแสดงในงบกำรเงิน
กำรจำแนกประเภทต้นทุนตำมลักษณะควำมรับผิดชอบ
กำรจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ
กำรคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
สินค้ำคงเหลือของกิจกำรอุตสำหกรรม
งบกำรเงินของกิจกำรอุตสำหกรรม

2

บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุนจริง
ระบบบัญชีต้นทุน
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำแรงงำน
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต
วงจรกำรบันทึกบัญชีของระบบบัญชีต้นทุน
ระบบบัญชีต้นทุนจริง
กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีต้นทุนจริง
กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีต้นทุนจริงด้วยวิธีบนั ทึกบัญชีสินค้ำคงเหลือ
เมื่อสิ้นงวด

กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

4
สัปดาห์ที่
(Week
Number)

3-4

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics)

บทที่ 3 ระบบบัญชีต้นทุนปกติ
ระบบบัญชีต้นทุนปกติ
กำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตคิดเข้ำงำน
กำรกำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตคิดเข้ำงำน

กิจกรรม/สื่อการสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน

สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
วิธีกำรบัญชีเกี่ยวกับค่ำใช้จำ่ ยกำรผลิตคิดเข้ำงำนสูงหรือต่ำไป
โดย
กำรใช้ตัวคูณปรับแก้เพื่อคำนวณค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตคิดเข้ำงำนสูงหรือต่ำไป ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์
กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีต้นทุนปกติกรณีมีแผนกผลิตมำกกว่ำหนึ่งแผนก
กิจกรรม :
บทที่ 4 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทา
- บรรยำยบทเรียน
กำรบัญชีต้นทุนงำนสัง่ ทำ
- ถำมตอบในชั้นเรียน
ลักษณะสำคัญของกำรบัญชีต้นทุนงำนสัง่ ทำ
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
บัตรต้นทุนงำน
กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีต้นทุนปกติ

5-6

กำรบันทึกบัญชีสำหรับกำรบัญชีต้นทุนงำนสั่งทำ
กำรปรับค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตคิดเข้ำงำนสูงหรือต่ำไปเข้ำบัญชีที่เกี่ยวข้องกรณี
ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งทำปกติ

7

บทที่ 5 การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้แผนกผลิต
(สอบย่อย 5 คะแนน)
ควำมหมำยและต้นทุนของแผนกบริกำร
กำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำรให้แผนกผลิต
วัตถุประสงค์ในกำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำร
ขั้นตอนในกำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำรให้แผนกผลิต
เกณฑ์ในกำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำรให้แผนกผลิต
วิธีกำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำรให้แผนกผลิต
วิธีกำรปันส่วนโดยตรง
วิธีกำรปันส่วนเป็นขั้น
วิธีกำรปันส่วนโดยพีชคณิต
กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรปันส่วนต้นทุนแผนกบริกำรให้แผนกผลิต

8

สอบกลางภาค 29 ก.พ. 255ต เวลา 15.00 – 17.00 น.

สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์
กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

5
□สัปดาห์ที่
(Week
Number)

9-10

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics)

บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนช่วง
กำรบัญชีต้นทุนช่วง
ลักษณะสำคัญของกำรบัญชีต้นทุนช่วง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบัญชีต้นทุนช่วงกับกำรบัญชีต้นทุนงำนสั่งทำ
ลักษณะของกระบวนกำรผลิตแบบต้นทุนช่วง
หน่วยเทียบสำเร็จรูปและหน่วยนับได้
กำรคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูป

กิจกรรม/สื่อการสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

กำรบันทึกบัญชีสำหรับกำรบัญชีต้นทุนช่วง
รำยงำนต้นทุนกำรผลิต
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อไม่มีงำนระหว่ำงต้นงวด
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีงำนระหว่ำงทำต้นงวด
กรณีใช้วิธีเข้ำก่อนออกก่อน
กรณีใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
กำรบัญชีต้นทุนช่วงปกติ

10-12

บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนช่วงกับของเสีย
ควำมหมำยและประเภทของของเสีย
กำรคำนวณของเสียปกติและของเสียเกินปกติ
วิธีกำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสียสำหรับกำรบัญชีต้นทุนช่วง

กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน

สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย กรณีของเสียขำยไม่ได้
โดย
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย กรณีของเสียขำยได้
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย กรณีของเสียขำยได้แต่ถือเป็น-รำยได้จำกกำร
รำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย

จำหน่ำยของเสีย
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย กรณีงำนระหว่ำงทำปลำยงวดถือเป็นสินค้ำดีของงวด
กำรจัดทำรำยงำนต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีของเสีย กรณีมีต้นทุนของเสียปกติ(สุทธิ)ปันส่วนรวมอยู่ในงำนระหว่ำงทำต้นงวด

6

สัปดาห์ที่
(Week
Number)

13-14

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics)

บทที่ 8 ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
ระบบบัญชีต้นทุนมำตรฐำน
ระดับในกำรกำหนดต้นทุนมำตรฐำน
ประโยชน์ของต้นทุนมำตรฐำน
ข้อจำกัดของต้นทุนมำตรฐำน
กำรกำหนดต้นทุนมำตรฐำน
กำรกำหนดวัตถุดิบทำงตรงมำตรฐำน

กิจกรรม/สื่อการสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

กำรกำหนดค่ำแรงงำนทำงตรงมำตรฐำน
กำรกำหนดค่ำใช้จำ่ ยกำรผลิตมำตรฐำน
บัตรต้นทุนมำตรฐำน
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงจำกต้นทุนมำตรฐำน
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกวัตถุดิบทำงตรง
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกค่ำแรงงำนทำงตรง
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงจำกต้นทุนมำตรฐำนเมื่อมีงำนระหว่ำงทำคงเหลือ
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงจำกต้นทุนมำตรฐำนกรณีกำหนดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต -มำตรฐำนเป็น
ร้อยละของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีต้นทุนมำตรฐำน
วิธีกำรบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่ำงจำกต้นทุนมำตรฐำน
กำรประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนมำตรฐำนกับกำรบัญชีต้นทุนงำนสั่งทำ
กำรประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนมำตรฐำนกับกำรบัญชีต้นทุนช่วง

15

กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกส่วนผสมและผลผลิตของวัตถุดิบทำงตรง
- ถำมตอบในชั้นเรียน
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกผลผลิตของวัตถุดิบทำงตรงจำกผลผลิตที่ได้รับ - ทำแบบฝึกหัด
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกส่วนผสมและผลผลิตของค่ำแรงงำนทำงตรง - ส่งกำรบ้ำน

บทที่ 9 ผลแตกต่างเนื่องจากส่วนผสมและผลผลิต

กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกผลผลิตของแรงงำนทำงตรงจำกผลผลิตที่ได้รับ สื่อการสอน :
กำรวิเครำะห์ผลแตกต่ำงเนื่องจำกส่วนผสมและผลผลิตเมื่อมีงำนระหว่ำงทำคงเหลือ - หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่ำงเนื่องจำกส่วนผสมและผลผลิต
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

7
สัปดาห์ที่
(Week
Number)

16

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Topics)

บทที่ 10 การบัญชีสาหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ควำมหมำยของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ควำมหมำยของต้นทุนร่วม ต้นทุนผลิตต่อ และจุดแยกออก
กำรปันส่วนต้นทุนร่วมกรณีไม่มีผลิตภัณฑ์พลอยได้
วิธีกำรปันส่วนตำมหลักกำยภำพ
วิธีกำรปันส่วนโดยหลักกำรตลำด
กำรปันส่วนต้นทุนร่วมกรณีมีผลิตภัณฑ์พลอยได้

กิจกรรม/สื่อการสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

วิธีไม่ปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้
วิธปี ันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กำรบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

16

บทที่ 11 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Hybrid 5 คะแนน)
ควำมเป็นมำของต้นทุนฐำนกิจกรรม
ควำมสำคัญของต้นทุนฐำนกิจกรรม
ขั้นตอนกำรคำนวณต้นทุนฐำนกิจกรรม
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนฐำนกิจกรรมกับกำรคำนวณต้นทุนแบบเดิม
กำรคำนวณต้นทุนฐำนกิจกรรมเข้ำสูผ่ ลิตภัณฑ์

17

กิจกรรม :
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชั้นเรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งกำรบ้ำน
สื่อการสอน :
- หนังสือกำรบัญชีต้นทุน
โดย
ผศ.อรัญญำ ภำณุศำนต์

สอบปลายภาค 3 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.

* อาจมีการเปลี่ยนวันและเวลา การเรียนการสอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่ม
 เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials)
นพดล ยุทธสุขประเสริฐ. การบัญชีต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท ธนำเพรส จำกัด, 2553
ดวงมณี โกมำรทัต. การบัญชีตน้ ทุน. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552
เดชำ อินเด. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์ ธนำเพรส แอนด์กรำฟฟิก จำกัด, 2545.
Colin, Drury. Management and Cost Accounting. 6th ed. London. Thomson Business, 2005.
Kaplan. Robert S. and Anderson, Steven R., Time–Drivern Activity-Based Costing. Harvard
Business Review, November 2004.

