
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบัญชี 
 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
  AC435 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 
  Budgetary Planning and Control  
2. จ านวนหน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  ภาณุศานต์   
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
  สอบผ่าน AC213 การบัญชีต้นทุน 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
  ไม่มี 
8.  สถานท่ีเรียน  

 คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       1 สิงหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว  
และสามารถน าเทคนิคการวางแผนโดยงบประมาณไปใช้ในการด าเนินงาน การประสานงาน และการ
ควบคุม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้สามารถอธิบายสาระส าคัญของเนื้อหาในแต่ละบทได้ น าเอาทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้ในการ
วางแผนและจัดท างบประมาณต่าง ๆ ได้ สามารถน างบประมาณต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นไปใช้ในการควบคุม
การด าเนินงานตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจการได้ 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
  งบประมาณกับกระบวนการบริหาร กระบวนการวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณ
ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณส าหรับกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้า งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณฐาน
กิจกรรม งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามข้อตกลงของ
กลุ่มเรียน 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ าวิชา ตามชั่วโมงการให้พบปรึกษา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
 1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี 
          คุณธรรม 

 
 1.2 วิธีการสอน 

 -  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการสอนทุกครั้ง 
 -  การก าหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 -  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เพื่อหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ 
    วางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 
 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 -  พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
  

2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี  
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
2.1.3 มีความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติตตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง   
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 2.2 วิธีการสอน 
  การบรรยายเนื้อหาพร้อมตัวอย่างในแต่ละหัวข้อการเรียนตามแผนการสอน การฝึก
ปฏิบัติโดยให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อการเรียน การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต 
เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
  - การทดสอบย่อยผ่านระบบ Hybrid การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  -  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ท า 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 3.2 วิธีการสอน 
  การฝึกปฏิบัติโดยให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อการเรียน และการมอบหมายงานให้
ท าเพิ่มเติม 
 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  -  การทดสอบย่อยผ่านระบบ Hybrid การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  -  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ท า 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
  4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 4.2 วิธีการสอน 
  มอบหมายงานให้ท าตามความเหมาะสม 
 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท าและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
  5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  
  5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 
 5.2 วิธีการสอน 
  การฝึกปฏิบัติโดยให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อการเรียน และการมอบหมายงานให้
ท าเพิ่มเติม 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
 -  การทดสอบย่อยผ่านระบบ Hybrid การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 -  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ท า 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 
 

 จ านวน 
    ชัว่โมง 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 การบริหารและกระบวนการวางแผน 
  ความหมายของการบริหาร 
  หน้าที่ของผู้บริหาร 
  ความหมายของการวางแผน 
  แผนงาน 
  แผนงบประมาณ 
  ระยะเวลาของการวางแผน 

   

2 ผศ.อรัญญา 

1 บทที่ 2 การวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ 
  ความหมายของการวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ 
  ขั้นตอนการวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ 
  บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนก าไร 
  ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการวางแผนงบประมาณ 
  ประโยชน์ของการวางแผนและควบคมุก าไร 

2 ผศ.อรัญญา 

2 บทที่ 3 หลักพ้ืนฐานในการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 

หลักพ้ืนฐานในการวางแผนและควบคุมก าไรโดยงบประมาณ 
ความหมายของงบประมาณ  
รูปแบบการน าเสนองบประมาณ  
กระบวนการจัดท างบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ 
ประโยชน์ของงบประมาณ  

4 ผศ.อรัญญา 

3 บทที่ 4 การวางแผนและควบคุมการขาย 
ความหมายของการวางแผนการขาย 
ขั้นตอนการวางแผนการขาย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการขาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการขายระยะสั้นและแผนการขายระยะยาว 
ตัวอย่างการจัดท างบประมาณการขาย 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณการขาย 
การควบคุมการขาย  

4 ผศ.อรัญญา 
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สัปดาห์ 
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

 

    จ านวน 
 ชั่วโมง 

ผู้สอน 

4 บทที่ 5 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
ความส าคัญและความหมายของการวางแผนการผลิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการขายกับแผนการผลิตและนโยบายสินค้าคงเหลอื 
ขั้นตอนการวางแผนการผลิตและปัจจัยที่ควรค านึงในการวางแผนการผลิต 
รูปแบบของนโยบายการผลิตและนโยบายสินค้าคงเหลือ 
ปัจจัยที่ควรค านึงในการก าหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ 
ตัวอย่างการจัดท างบประมาณการผลิต 
การวางแผนการผลิตในกรณีที่มีก าลังการผลิตจ ากัด 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณการผลิต 
การควบคุมการผลิต  

4 ผศ.อรัญญา 

5-6 บทที่ 6 การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง 
ความส าคัญและความหมายของการวางแผนวัตถุดิบและแรงงานทางตรง 
วัตถุประสงค์ในการวางแผนวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง 
การจัดท างบประมาณวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 
การจัดท างบประมาณวัตถุดิบทางตรงคงเหลือ 
การจัดท างบประมาณการซื้อวัตถุดิบทางตรง 
การจัดท างบประมาณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปในการผลิต 
การจัดท างบประมาณแรงงานทางตรงที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง 
แรงงานทางตรง อัตราค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนแรงงานทางตรง 
การจัดท างบประมาณแรงงานทางตรงที่แสดงรายละเอียดเฉพาะต้นทุนแรงงาน- 
ทางตรง 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง 
การควบคุมวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง  

8 ผศ.อรัญญา 

7 
 
 
 
 

บทที่ 7 การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่าย 
ความส าคัญและความหมายของการวางแผนค่าใชจ้่าย 
วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการวางแผนค่าใช้จ่าย 
การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย ณ ระดับปริมาณงานระดับเดียว 
การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในแผนกบริการ 
การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตแยกตามแผนกผลิต 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตแยกตามประเภทสินค้า 
การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายยืดหยุ่น 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การควบคุมค่าใช้จ่าย  

4 ผศ.อรัญญา 

8 สอบกลางภาค   
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สัปดาห์ 
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

 

    จ านวน 
    ชั่วโมง 

ผู้สอน 

9 บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุน 

ความส าคัญและความหมายของการวางแผนการจ่ายลงทุน 
วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจ่ายลงทุน 
ประเภทของโครงการจ่ายลงทุน 
งวดเวลาของงบประมาณการจ่ายลงทุน 
ขั้นตอนการวางแผนการจ่ายลงทุน 
ตัวอย่างการจัดท างบประมาณการจ่ายลงทุน 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณการจ่ายลงทุน 
การควบคุมการจ่ายลงทุน  

4 ผศ.อรัญญา 

10 บทที่ 9 การวางแผนและควบคุมเงินสด 

ความส าคัญและความหมายของการวางแผนเงินสด 
วัตถุประสงค์ในการวางแผนเงินสด 
ระยะเวลาของการจัดท างบประมาณเงินสด 
ขั้นตอนการวางแผนเงินสด 
ตัวอย่างการจัดท างบประมาณเงินสด 
ความรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณเงินสด 
การควบคุมเงินสด  

4 ผศ.อรัญญา 

11 บทที่ 10 การประมวลผลการจัดท างบประมาณ 
ความส าคัญของการประมวลผลการจัดท างบประมาณ 
ความหมายของการประมวลผลการจัดท างบประมาณ 
ขั้นตอนการประมวลผลการจัดท างบประมาณ 
ตัวอย่างการประมวลผลการจัดท างบประมาณ 
ความรับผิดชอบในการประมวลผลการจัดท างบประมาณ 

 

4 ผศ.อรัญญา 

12-13 บทที่ 11 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ 
ความส าคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจาก 
งบประมาณ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานและลักษณะส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ 
การปรับแผนงบประมาณ 

 

4 ผศ.อรัญญา 
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สัปดาห์ 
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 
 

    จ านวน 
    ชั่วโมง 

ผู้สอน 

14-15 บทที่ 12 การจัดท างบประมาณส าหรับกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้า 
ความหมายและลักษณะส าคัญของกิจการที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้า 
ประเภทของงบประมาณที่ต้องจัดท า 
การจัดท างบประมาณการขาย 
การจัดท างบประมาณสินค้าคงเหลือ 
การจัดท างบประมาณการซื้อสินค้า 
รายงานการซื้อสินค้าส่วนขาด 
การจัดท างบประมาณต้นทุนขาย 
การจัดท างบประมาณอ่ืน ๆ  
การจัดท างบประมาณของกิจการให้บรกิาร  

4 ผศ.อรัญญา 

16 บทที่ 13 งบประมาณฐานศูนย์ 
ความหมายของงบประมาณฐานศูนย์ 
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณฐานศูนย์ 
ความแตกต่างของงบประมาณฐานศูนย์กับงบประมาณแบบเดิม 
ประโยชน์ของงบประมาณฐานศูนย์ 

 

4 ผศ.อรัญญา 

17 สอบปลายภาค  สอบข้อเขียน 
 รวม 60  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1 2 3 และ 5 การสอบกลางภาค  
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
70% 

2  4  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า
และความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห ์ 5% 

3 1 2 3 4 และ 5 ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและ
งานที่มอบหมายให้ท า 

ทุกสัปดาห ์ 5% 

 
 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ, ผศ.อรัญญา  ภาณุศานต์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

การงบประมาณ โดย เพ็ญแข  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

 Budgeting : Profit Planning and control. Glenn A. Welsch , Ronald  W. Hilton ,  

 Paul N. Gordon. 

  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เวปไซด์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  -  การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาท าการประเมินผลการสอนผ่านระบบ Online 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -  ผลสอบของนักศึกษา 
  -  การติดตามการสอนของอาจารย์โดยสัมภาษณ์นักศึกษาและประเมินจากต าราและเอกสารการ
สอนของอาจารย์ 
  
3. การปรับปรุงการสอน  
  -  น าผลการประเมินจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปปรับปรุงการสอน 
  -  ท าวิจัยนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  -  ตั้งคณะกรรมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยตรวจทานข้อสอบ การวัดและ
ประเมินผลการสอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
  -  การน าผลการวิจัยทั้งในและนอกห้องเรียนมาปรับปรุง  


