
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบัญชี 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
  AC314 การบัญชีบริหาร 
        (Managerial Accounting)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  อินเด อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ไชยรัตน์   แซ่อุย  อาจารย์ผู้สอน     

 อาจารย์นพดล  ยุทธสุขประเสริฐ  อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร. ษิรินุช  นิ่มตระกูล  อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ปณภา  นวมงคลวัฒนา  อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา   

 อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดอกกุหลาบ  อาจารย์ผู้สอน 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
             สอบผ่านวิชา  AC213  การบัญชีต้นทุน 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 

8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
        กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร 
2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการน าเสนองบก าไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปร 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ของต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร 
4.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะสั้น 

5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการก าหนดราคาขาย 
6. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน         

การก าหนดราคาโอน 

7. เพื่อให้นักศึกษาการเข้าใจวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน 

8.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการจัดท างบประมาณ   
 

   

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร   การจัดท างบก าไรขาดทุนตาม

วิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร   ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร  การน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจมาพิจารณาในการตัดสินใจระยะสั้น  การก าหนดราคาขาย   การก าหนดราคาโอน   เข้าใจ
ความหมายการบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินผลปฏิบัติงาน  วิเคราะห์รายจ่ายลงทุน และการ
จัดท างบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนงานด าเนินงาน  และทางการเงิน 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
                วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร การค านวณต้นทุนตามระบบต้นทุน
รวมและระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร 
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น  การก าหนดราคาขาย การบัญชีตามความรับผิดชอบและการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การก าหนดราคาโอน การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน       การจัดท างบประมาณ  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

30 ตามข้อตกลงของ
กลุ่มเรียน 

30 2 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจ าวิชา ตามชั่วโมงให้ค าปรึกษา   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏบิัติตามกฏระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
  1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
  1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1 สอนการบัญชีบริหาร  โดยการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการบรรยาย 
  1.2.2 มีการเพิ่มแบบฝึกหัดบางบทเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ  

1.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาท ากรณีศึกษาภาษาอังกฤษร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อจะได้น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา  และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ  
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสม่ าเสมอ และความตั้งใจเรียน 
  1.3.2 พิจารณาจากงานกรณีศึกษา เป็นไปตามที่มอบหมายและส่งตามก าหนด 
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2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
  2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
  2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการ และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
  2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 2.2 วิธีการสอน 

 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ  มีการฝึกท าแบบฝึกหัด  และเสริมแบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ  และมอบหมายกรณีศึกษาภาษาอังกฤษให้ท าเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้น าความรู้มาวิเคราะห์
กรณีศึกษา และทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 คะแนนเก็บจากการเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน  การท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และ
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
  3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชี และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
 3.2 วิธีการสอน 

       ฝึกปฏิบัติโดยท าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ  และเสริมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  และมอบหมาย
กรณีศึกษาภาษาอังกฤษให้ท าเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้หาความรู้เพิ่มเติม 

   
 3.3 วิธีการประเมินผล 
               คะแนนเก็บจากการเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน  การท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  4.1.3 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
  4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  
 4.2 วิธีการสอน 
  ฝึกปฏิบัตทิ าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  คะแนนเก็บจากการเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน  การท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อโต้แย้ง 
  5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
  5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่ เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 5.2 วิธีการสอน 
  ฝึกปฏิบัตทิ าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
       คะแนนเก็บจากการเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน  การท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บัญชีบริหาร                     
        ความหมายของการบัญชีบริหาร 

- ความแตกต่างของการบัญชี
บริหารกับการบัญชีการเงิน 

-  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
     -  การจ าแนกประเภทของต้นทุน 
     - ต้นทุนคุณภาพ 
     - ต้นทุนสิ่งแวดล้อม 

4 กิจกรรม 
- อธิบายประมวลรายวิชา  
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
.  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

2-3 บทท่ี  2  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมและ
การบัญชีต้นทุนผันแปร 
 - แนวคิดการบัญชีต้นทุนรวม                                                               
 - การจัดท างบก าไรขาดทุนตาม
วิธีการบัญชีต้นทุนรวม                                                        
 - แนวคิดการบัญชีต้นทุนผันแปร                                                        
 - การจัดท างบก าไรขาดทุนตาม
วิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร  
 -  การเปรียบเทียบการจัดท างบก าไร
ขาดทุน ตามวิธีการบัญชี 
   ต้นทุนรวม กับการบัญชี ต้นทุนผัน
แปรตามระบบบัญชี                                                                 
 - การเปรียบเทียบก าไรตามวิธีการ
บัญช ีต้นทุนรวมกับการบัญชี 
   ต้นทุนผันแปร    
 - ประโยชน์การบัญชีต้นทุนผันแปร                                                        
 - ข้อจ ากัดการบัญชีต้นทุนผันแปร 

8 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

- แจกกรณีศึกษา 
สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
 

4-5 บทท่ี  3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร 
 - ความหมายของจุดคุ้มทุน                                                                 
 - ความหมายของก าไรส่วนเกินและ 
    อัตราก าไรส่วนเกิน  
 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน                                                                    
       - วิธีการค านวณ                                                                
       - วิธีการใช้กราฟ                                                                          
 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นเงินสด 
 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเมื่อปัจจัย 
   เปลี่ยนแปลง                                        
 - การวางแผนก าไร                                                                          

8 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

 - ความหมายของส่วนเกินปลอดภัย 
   และอัตราส่วนเกินปลอดภัย                     
 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีกิจการ 
    ผลิตสินค้าหลายชนิด  
 

6-7 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  4  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจระยะสั้น 
 - แนวคิดในการตัดสินใจระยะสั้น                                                         
 - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ          
 - ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ 
    ตัดสินใจ     
 - ประเภทการตัดสินใจระยะสั้น                                                            
      - การตัดสินใจผลิตหรือซื้อ                                                              
      - การตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ                                                       
      - การตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ์ 
          หรือยกเลิกบางแผนก       
                      
      - การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้า     
         เมื่อปัจจัยการผลิตมีจ ากัด  
      - การตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ 
         ทันที หรือผลิต ต่อ                                    
      - การตัดสินใจปิดโรงงาน 
         ชั่วคราว    

8 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
 

 สอบกลางภาค    

8 บทท่ี  5  การก าหนดราคาขาย 
-  แนวคิดการก าหนดราคาขาย                                                                                      
-  หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการก าหนด 
    ราคา ขาย                                             
-  การก าหนดราคาขายวิธีต้นทุนบวก 

4 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

    ส่วนเพิ่มราคา                                                                                                                         
      -  ต้นทุนรวมบวกส่วนเพิ่มราคา   
      -  ต้นทุนผันแปรบวกส่วนเพิ่ม 
          ราคา 
      -  ต้นทุนการผลิตผันแปรบวก 
          ส่วนเพิ่มราคา 
      -  ต้นทุนการผลิตบวกส่วนเพิ่ม 
         ราคา 
-  การก าหนดราคาขายวิธีเพื่อให้ได้ 
    อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ                                                                                                  
-  การก าหนดราคาขายวิธีก าหนด 
    ส่วนเพิ่มราคาเป็นจ านวนเงิน 
    ตามต้องการ                             
-  การก าหนดราคาขายโดยใช้ราคา 
    ตลาด เพื่อก าหนดต้นทุน เป้าหมาย 
 
 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

 

9-10 บทท่ี  6 การบัญชีตามความ
รับผิดชอบและก าหนดราคาโอน   
- ความหมายของการบริหารแบบ
กระจายอ านาจ                                    
- ความหมายของการบัญชีความ
รับผิดชอบ 
- ความส าคัญของการบัญชีความ
รับผิดชอบ                                           
- รูปแบบการบัญชีความรับผิดชอบ                                                                                   
- การวัดผลการควบคุมและวัดผล
ด าเนินงานของศูนย์ก าไร                         
- การวัดผลการควบคุมและวัดผล

8 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ด าเนินงานของศูนย์ลงทุน                       
- วิธีก าไรส่วนที่เหลือ                                                                 
- วิธีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ                                                         
- การก าหนดราคาโอน                                                                  
  

11-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  7  การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน 
- ความหมายและความส าคัญของ
รายจ่ายลงทุน                                       
- ลักษณะของรายจ่ายลงทุน                                                               
- ขั้นตอนของรายจ่ายลงทุน                                                               
- ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์รายจ่าย
ลงทุน                                              
- การประเมินผลการลงทุนกรณีไม่
ค านึงมูลค่าของเงินตามเวลา                                                                                                         
      - วิธีระยะเวลาคืนทุน                                                               
      - วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชี  
                                                  
- การประเมินผลการลงทุนกรณี 
   ค านึงมูลค่าของเงินตามเวลา 
       - มูลค่าของเงินตามเวลา                                                                                                                                   
       - วิธีมูลค่าปัจจุบัน                                                                   
       - วิธีดัชนีก าไร                                                                        
       - วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน                                                      
       - วิธีต้นทุนรายปี                                                                     
- การจัดล าดับโครงการลงทุนเมื่อมี 
   ทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด 
 
 
                       

12 กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

14-15 บทท่ี  8  การจัดท างบประมาณ 
- ความส าคัญของงบประมาณ                                                              
- งบประมาณแบบมีส่วนร่วม       
- คณะกรรมการงบประมาณ           
- ประเภทงบประมาณหลัก                                                                 
- การจัดท างบประมาณด าเนินงาน                                                          
    - งบประมาณขาย                                                                        
    - งบประมาณการผลิต                                                                  
    - งบประมาณวัตถุทางตรง                                                             
    - งบประมาณจ่ายค่าแรงงาน 
       ทางตรง                                               
    - งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต                                                     
    - งบประมาณสินค้าส าเร็จรูป 
       ปลายงวด                                              
    - งบประมาณต้นทุนสินค้าขาย                                                        
    - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 
       และบริหาร                      
    - งบประมาณก าไรขาดทุน                                                             
- การจัดท างบประมาณทางการเงิน                                                      
    - งบประมาณลงทุน                                                    
    - งบประมาณเงินสด                                                                    
    - งบประมาณแสดงฐานะการเงิน                                                      
- งบประมาณคงที่และงบประมาณ 
    ยืดหยุ่น  
- งบประมาณฐานศูนย์                                                                 
- ประโยชน์การจัดท างบประมาณ   
 
 

8 
 
 

กิจกรรม 
- บรรยายบทเรียน 
- ถาม ตอบในห้องเรียน  
- ท าแบบฝึกหัด  

- ส่งการบ้าน 

-ส่งกรณีศึกษา 
สื่อการสอน 

หนังสือบัญชีบริหารของ 
อ.ปณภา  นวมงคลวัฒนา 
 

ผศ. เดชา 
อ.ไชยรัตน์ 
อ.นพดล 
อ.ดร.ษิรินุช 
อ.ปณภา 
อ.ดร.ปิยรัตน ์
 

 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 2,3,5 - สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

8 
16 

40% 

50% 

2 2,3,4,5 - วิเคราะห์กรณีศึกษา  14 7% 

3 1,2,3,4,5 - ประเมินผลจาการท าแบบฝึกหัดและ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

3% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีบริหาร โดย ปณภา  นวมงคลวัฒนา  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  หนังสือเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ดวงมณี โกมารทัต และคณะ . การบัญชีบริหาร . กรุงเทพฯ :  แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์

ไพร์ส  อิงค์, 2545 
เดชา  อินเด.  การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ   : บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, 2549 
สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.  การบัญชีบริหาร.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล,  2550 
Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter C., Managerial Accounting ,14 th ed., McGraw-Hill 

Companies , Inc., 2012  
Hansen Don R., Mowen Maryanne M., Managerial  Accounting , 8th ed.,  Cengage Learning Asia Pte 
Ltd,  2007 
Hilton Ronald W., Platt David E., Managerial Accounting , 9th ed.,  McGraw-Hill Companies , Inc. , 

2012 
Horngren Charles T., Harrison Jr. Walter T., Oliver M. Suzanne., Financial & Managerial Accounting 

, 3th ed.,  Pearson Prentice Hall, 2012 
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Horngren Charles T., Datar Srikant M., Rajan Madhav., Cost Accounting  A Managerial Emphasis, 14 
th ed.,  Pearson Prentice Hall, 2012 

Mowen Maryanne M., Hansen Don R., Heitger Dan L., Cornerstones of Managerial Accounting . 4th 
ed.,  South –Western Cengage Learning, 2012 

Proctor Ray , Managerial Accounting  Decision making and Performance Management, 4 th ed., 
Ashford Colour Press,.Gosport, 2012 

Weygandt Jerry J ., Kimmer Paul D.,  Kieso Donald  E., Managerial Accounting . 6th ed.,  Jonh Wiley 
& Sons Inc, 2012 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคนโดยระบบ online 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลสอบของนักศึกษา 
2.2 การตอบค าถาม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
2.3 ผลการท างานที่ได้มอบหมายไป 

3. การปรับปรุงการสอน  
น าผลจากการประเมินตามข้อ 1 และ 2  มาปรับปรุงการสอน โดยการประชุมทีมสอนมีการปรับ
เน้ือหาเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยการสัมมนา และวิจัยนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการสอบกลางภาค   การ
สอบปลายภาค โดยอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 5.1 ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันเสมอ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ 
 
 
 


