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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา  
 BA303  การบริหารตนทุนเพื่อการตัดสินใจ  

Cost Management for Decision Making 
2. จาํนวนหนวยกติ 
      หนวยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิตา  หงษรัตนวงศ 
 อาจารยผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
    อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
    อาจารยพัทธนันท พรรณา 
5.   ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที ่3  
6.  รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) 

 AC 914 หลักการบัญชี  
7.  รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) 

 ไมมี 
8.  สถานทีเ่รยีน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
9.  วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครั้งลาสดุ 
 1 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 
1. จดุมุงหมายของรายวชิา 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงลักษณะของตนทุนที่ไดมาจากขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนงบการเงินของกิจการ สามารถจําแนก 
วิเคราะห และนําตนทุนไปประยุกตใชในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ  
2. วัตถปุระสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

- 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 
1. คาํอธิบายรายวชิา  

การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผน ตัดสินใจ และการควบคุมการดําเนินงานของฝายบริหาร โดยศึกษาถึงการจําแนก
ตนทุนในรูปแบบตางๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกตนทุนสินคา การจัดสรรตนทุน การวิเคราะหตนทุนผสม การวิเคราะหตนทุน-จํานวน-กําไร 
การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตนทุนผันแปรและตนทุนรวม การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การจัดทํางบประมาณ การ
ประเมินผลการปฏิบัติการโดยใชตนทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตามศูนยความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน และการจัดทํา
การวิเคราะหรายจายลงทุน 

 
2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏบิัตงิานภาคสนาม/
การฝกงาน 
(ชั่วโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะรายและ
ขอตกลงของกลุมเรียน 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ศึกษาดวยตนเอง  
75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง ตอสัปดาห  
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง   มีดังตอไปนี้ 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 
 1.1 คณุธรรม  จรยิธรรมที่ตองพฒันา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรงตอหนาที่ ตอตนเองและตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความอดทน เสียสละและเพียร
พยายาม 

(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน 
(3) มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและและมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ 
(4) มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว 

 1.2 วธิกีารสอน 
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  
- วิเคราะหประเด็นจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตนทุนเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
- สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือยกตัวอยางธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 

 1.3 วธิกีารประเมนิผล 
- พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและการสงงานที่มอบหมายใหตรงตอเวลา 
- พฤติกรรมการใชเหตุผลและการแกปญหาที่สมเหตุสมผล 
 

2. ความรู 
 2.1 ความรูทีต่องไดรับ 

(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนดานบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง 
การบัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ศิลปศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 

(3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน 
การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม
และการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานในสาขาที่ศึกษา 

(5) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้ งมีความเขาใจในสถานการณที่
เปล่ียนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน 

 
 2.2 วธิกีารสอน 

- บรรยายและใหแสดงความคิดเห็น   
- การทํางานที่มอบหมาย โดยศึกษาคนควางบการเงินและรายการทางบัญชีจากฐานขอมูลออนไลน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
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- สอบระหวางภาคและปลายภาค 
- งานที่มอบหมาย 
 

3. ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทกัษะทางปญญาที่ตองพฒันา 

(3) สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบเพื่อใหไดซ่ึงสารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไขปญหา และ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม 

(4) สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบดาน มีความกลาในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ  

 3.2 วธิกีารสอน 
- การสอนโดยใชกรณีศึกษาและ/หรือโจทยปญหาจากแบบฝกหัด 
- วิเคราะหกรณีศึกษาและ/หรือโจทยปญหาดวยกระบวนการคิดอยางเปนระบบโดยใชทฤษฎีตางๆ ตามความเหมาะสม 

 3.3 วธิกีารประเมนิผล 
- สอบระหวางภาคและปลายภาค 
- งานที่มอบหมาย 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่องพฒันา 

(2) สามารถทํางานเปนกลุม และแสดงภาวะผูนําผูตามไดอยางเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

 4.2 วธิกีารสอน 
  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล 

 4.3 วธิกีารประเมนิผล 
- การนําเสนอการแกไขโจทยปญหาหนาชั้นเรียน 
- นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด   
 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่องพฒันา 

(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 5.2 วธิกีารสอน 

- การถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต 

 5.3 วธิกีารประเมนิผล 
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- การมีสวนรวมในการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- งานที่มอบหมาย 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และสือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

1 บทที ่1  การบรหิารตนทนุกบัการจดัการธรุกจิ 
1. หนาที่ทางการจัดการ 
2. หนวยงานดานการบริหารตนทุน  
3. วิธีการบริหารตนทุน     
4. ลักษณะของขอมูลที่ใชในการบริหารตนทุน    

    
5. ประเมินผลแผนงานและผลลัพธ 
6. การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

2 บทที ่2   แนวความคดิเกีย่วกบัตนทนุ 
1. การจําแนกตนทุนในลักษณะตางๆ 
2. ตนทุนที่แบงตามหนาที่บริหาร 
3. ตนทุนที่สามารถติดตามได 
4. ตนทุนที่เกิดตามงวดเวลาและรายได 
5. ตนทุนที่แบงตามลักษณะของพฤติกรรม 
6. ตนทุนที่ใชในการควบคุมและตัดสินใจ 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

3 บทที ่3 ตนทนุสนิคากบัระบบผลิตแบบงานสั่งทาํ 
1. ตนทุนตอหนวยกับระบบการผลิตแบบงานสั่งทํา 
2. บัตรตนทุนงานสั่งทํา 
3. วัตถุดิบทางตรงกับใบเบิกวัตถุดิบ 
4. คาแรงงานทางตรงกับบัตรลงเวลา 
5. คาใชจายในการผลิต 
6. การบันทึกผลตางที่เกิดขึ้นกับคาใชจายในการ

ผลิต 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

4 บทที ่4   ตนทนุสนิคากบัระบบผลติแบบตอเนือ่ง 
1. ลักษณะของระบบการผลิตแบบตอเน่ือง 
2. ตนทุนตอหนวยกับระบบการผลิตแบบตอเน่ือง 
3. จํานวนหนวยเทียบเทาหนวยที่ผลิตเสร็จ 
4. รายงานตนทุนการผลิต 
5. การบันทึกบัญชีในระบบการผลิตแบบตอเน่ือง 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

5 บทที ่5  การจดัสรรตนทนุและระบบตนทนุตามฐาน
กจิกรรม 
1. วิธีการจัดสรรแบบอัตราเดียว 
2. วิธีการจัดสรรแบบหลายอัตราตามแผนกผลิต 
3. ตนทุนตามฐานกิจกรรม 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 
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สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และสือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

4. ประโยชนของการจัดสรรคาใชจายในการผลิตดวย
วิธี ABC 

5. ขอจํากัดในการใชระบบ ABC 
6 บทที ่6  ตนทนุตามพฤตกิรรม 

1. ลักษณะพฤติกรรมของตนทุน 
2. ตนทุนผันแปร 
3. ตนทุนคงที่ 
4. ตนทุนคงที่ชนิดเปนขั้นๆ 
5. ตนทุนผสม 
6. การวิเคราะหตนทุนผสม 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

7 บทที ่ 7 การวเิคราะหตนทนุ – จาํนวน– กาํไร 
1. ขอสมมติฐานในการวิเคราะหตนทุน – จํานวน – 

กําไร 
2. วิธีวิเคราะหตนทุน – จํานวน – กําไร 
3. การวางแผนกําไร 
4. ภาษีเงินไดกับการวิเคราะหตนทุน – จํานวน – 

กําไร 
5. การวิเคราะหตนทุน – จํานวน – กําไรเมื่อขาย

สินคาหลายชนิด 
6. สวนเกินที่ปลอดภัย 
7. การวิเคราะหการยกระดับการดําเนินงาน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

8  
9 บทที ่8  วธิกีารตนทนุผนัแปรและตนทนุรวม 

1. วิธีการตนทุนรวม  
2. วิธีการตนทุนผันแปร  
3. การประเมินราคาสินคาคงเหลือ  
4. งบกําไรขาดทุนวิธีการตนทุนผันแปรและวิธีการ

ตนทุนรวม  
5. จํานวนผลิตและจํานวนขายที่มีผลตอกําไรสุทธิใน

งบกําไรขาดทุน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

10-11 บทที ่9   งบประมาณ 
1. งบประมาณกับการวางแผนและการควบคุม 
2. ประเภทของงบประมาณ 
3. งบประมาณขาย 
4. งบประมาณการผลิต 
5. งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 

8 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 



 

[8] 

สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และสือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

6. งบประมาณคาแรงงานทางตรง 
7. งบประมาณคาใชจายในการผลิต 
8. งบประมาณคาใชจายในการขายและบริหาร 
9. งบประมาณเงินสด 
10. งบตนทุนผลิตโดยประมาณ 
11. งบกําไรขาดทุนโดยประมาณ 
12. งบดุลโดยประมาณ 
13. งบประมาณคงที่และงบประมาณยืดหยุน 
14. งบประมาณฐานศูนย 

12 บทที ่10  ตนทนุมาตรฐาน 
1. ประเภทของมาตรฐาน 
2. ตนทุนมาตรฐานกับการจัดการโดยยกเวนการนํา

ตนทุนมาตรฐานมาใชในการจัดการ 
3. การวิเคราะหผลตาง 
4. ผลตางของวัตถุดิบทางตรง 
5. ผลตางของคาแรงงานทางตรง 
6. ผลตางของคาใชจายในการผลิตผันแปร 
7. ผลตางของคาใชจายในการผลิตคงที ่
8. รายงานแสดงการเปรียบเทียบระหวางตนทุนจริงกับ

ตนทุนมาตรฐาน 
9. ประโยชนของตนทุนมาตรฐาน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

13 บทที ่11  ตนทนุทีเ่กีย่วของกบัการตัดสนิใจเชงิกลยทุธ 
1. รูปแบบการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
2. การตัดสินใจวาจะผลิตหรือซ้ือ 
3. การตัดสินใจวาจะขายหรือผลิตตอ 
4. การตัดสินใจดําเนินการตอหรือยกเลิกผลิตภัณฑ 
5. การตัดสินใจปดโรงงานช่ัวคราว 
6. การตัดสินใจเก่ียวกับคําสั่งซ้ือพิเศษ 
7. การตัดสนิใจเก่ียวกับการผลิตและขายสินคาหลาย

ชนิดรวมกัน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

14-15 บทที ่12  การวัดผลการดาํเนนิงานตามศนูยความ
รับผดิชอบและการกาํหนดราคาโอน 
1. การวัดผลการดําเนินงานตามศูนยความรับผิดชอบ 
2. ประเภทศูนยความรับผิดชอบ 
3. การประเมินผลงานของศูนยความรับผิดชอบ 
4. การกําหนดราคาโอน 

8 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 
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สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และสือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

- ราคาตลาด 
- ราคาตนทุน 
- ราคาที่เจรจาตอรอง 

16 บทที ่13   การวางแผนตดัสนิใจลงทนุระยะยาว 
1. โครงการที่ตองการวางแผนตัดสินใจ 
2. คาของเงินตามกาลเวลา 
3. วิธีคาปจจุบันสุทธ ิ
4. วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
5. วิธีระยะเวลาคืนทุน 
6. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน 
- ถามตอบในช้ันเรียน 
 สือ่การสอน : 
  สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
อาจารยฉันทนา หงษรัตนวงศ 
อาจารยพัทธนันท พรรณา 

17 สอบไลปลายภาค 

 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรมที ่ ผลการ
เรยีนรู 

วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู 
สัปดาหที่
ประเมนิ 

สัดสวนของการประเมนิผล 

1 1.1,2.1,3
.1,5.1 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

8 
17 

40 
50 

2 3.1,4.1,5
.1 

- การนําเสนอการแกไขโจทยปญหาหนา 
  ชั้นเรียน 
- งานที่มอบหมาย 

4,6,9,11,13 5 

3 1.1,2.1,3
.1,4.1,5.

1 

การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน ทุกสัปดาห 5 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกั 
 หนังสือวิชาการบริหารตนทุนเพื่อการตัดสินใจ  โดย ผูชวยศาสตราจารยสุดา ปตะวรรณ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- หนังสือทุกเลมที่เกี่ยวของกับการบริหารตนทุนเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีเพื่อการจัดการ  
การบัญชีบริหาร 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
สมนึก เอื้อจิรพงษพันธ. หลักการบัญชีบริหาร: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกตสําหรับผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแมค

กรอ-ฮิล, 2551 
สมนึก เอื้อจิรพงษพันธ. การบัญชีบริหาร 2nd Ed. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล, 2552 
สุดา ปตะวรรณ. การบัญชีเพื่อการจัดการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฤทธิศรี, 2544 
Blocher, Chen, Cokins, Lin. Cost Management: A Strategic Emphasis. 3rd Ed. New York: The McGraw-Hill, 

Inc., 2005. 
Garrison, Noreen, Brewer. Managerial Accounting. 13th Ed. New York: The McGraw-Hill, Inc., 2012. 
Hilton, Maher, Seito. Cost Management: Strategic for Business Decisions. 3rd Ed. New York: The McGraw-

Hill, Inc., 2006. 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  จากการสนทนากลุมระหวางผูเรียนกับผูสอน 
-  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
-  จากการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน 
-  การสังเกตการณสอน 
-  ผลการสอบ 
-  อาจารยผูสอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

3. การปรับปรงุการสอน  
-  อาจารยผูสอนปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนเพื่อรวมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  ต้ังกรรมการกํากับมาตรฐานผลการเรียนรู  ตรวจสอบความถูกตองการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  สอบทานความตรง
ประเด็นของขอสอบ การวัดและประเมินผลการสอบ   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 


