
รหัสวิชา 28-4201-2005  
ช่ือวิชา การบัญชีต้นทุน 1    

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF : VEd

คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

การบัญชี

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 28-4201-2005   การบัญชีต้นทุน 1 
 Cost Accounting 1

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (2 - 2 - 5) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง)
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางใบหยก  เมธนาวิน

8.  สถานท่ีเรียน  

ห้อง  431   อาคาร  4   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี
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 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 4 พ.ค.2558
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หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1)  แสดงความรู้เก่ียวกับความสําคัญและ บทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
2)  จําแนกประเภทและวิธีการควบคุมต้นทุน
3)  คํานวณต้นทุน วัตถุดิบ  ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตตามระบบต้นทุนช่วง  ต้นทุน
มาตรฐาน
4) บันทึกต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน  ต้นทุนฐานกิจกรรม
5)  จัดทํางบต้นทุนการผลิต 
6)  คํานวณและบันทึกบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้  ของเสีย ของ
สิ้นเปลืองงานบกพร่องและเศษซาก

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมาย
ของระบบต้นทุนต่างๆ  ระบบการบัญชีท่ีใช้บันทึกต้นทุน   วิธีการและการควบคุม วัตถุดิบ 
ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต  
งบต้นทุนการผลิต ระบบต้นทุนช่วง  ระบบต้นทุนมาตรฐาน   การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม 
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานบกพร่องและเศษซาก และต้นทุนฐาน
กิจกรรม

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 36 90

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ
หมาย

เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นางใบหยก  เมธนาวิน วันอังคาร   

13.00 - 17.00
 น.

431 081-321-6101  baiyhok@hotmail.com 4
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [ ] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื/อสตัย์สจุริต

 ไมมี่      ไมมี่

 [●] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 ทําข้อตกลงกบันกัศกึษาเกี/ยวกบัการ
ปฏิบตัิตนในระหว่างที/เรียน  ได้แก่  การ
แตง่กาย 
การเข้าเรียน การปฏิบตัิตนในห้องเรียน 
การทํางานที/ได้รับมอบหมาย   การรักษา
ความสะอาด
ในห้องเรียน  และการกระทําที/เป็น
ประโยชน์ตอ่ผลการเรียนของนกัศกึษาใน
ชั ;นเรียน

 1)ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั ;น
เรียนและการมีสว่นร่วมในการเรียนการ
สอน
          2)  ประเมินจากการสง่งานตาม
เวลาที/กําหนด
3))  ประเมินจากงานที/มอบหมาย

 [○] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื/น รวมทั ;งเคารพในคณุคา่และ
ศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์?

 ไมมี่  ไม่◌่ มี

 [ ] เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ
 ขององค์กรและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [ ] มีความรู้ ความเข้าใจเกี/ยวกบั
หลกัการที/สําคญัในเนื ;อหาวิชา

 จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
 โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุต์ทาง
ปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่
การเปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ;งนี ;ให้
เป็นไปตามลกัษณะและ
เนื ;อหาของรายวิชา 

 การทดสอบยอ่ยการสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
   ประเมินจากรายงานที/นกัศึกษาจดัทํา

 [●] วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการ รวมทั ;งประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ และการใช้เครื/องมือที/เหมาะสม
กบัการแก้ไขปัญหา

 ไมมี่  ไม่มี
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 แนะนําการเรียน 1  อธิบายข้อตกลง
การเรียนการ
สอนการสอบ 
และการแบ่ง
คะแนน

 เอกสาร
ประมวลการสอน

 นางใบหยก  
เมธนาวิน

แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุน
- วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
- ความสัมพันธ์ของการบัญชีการเงินการ
บัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร
- หน้าท่ีของฝ่ายบริหารในองค์กร
- การวางแผนและควบคุมโดยใช้ข้อมูลด้าน
ต้นทุน
- การวางแผนและควบคุมโดยใช้ข้อมูล

2 1  - ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม
- บรรยายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ตั้งคําถาม
ปลายเปิดส้ันๆ 
ให้นักศึกษาตอบ
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด  
-  มอบหมาย
งานกลุ่ม

 เอกสารประกอบ
power point

 นางใบหยก เมธ
นาวิน

2 ระบบบัญชีต้นทุนและการจัดทํางบการเงิน
- ระบบบัญชีต้นทุน
- ลักษณะของกระบวนการผลิต
- ระบบการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
- การจัดทํางบการเงิน
- การกําหนดผังบัญชี

2 2  - บรรยายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ตั้งคําถาม
ปลายเปิดส้ันๆ 
ให้นักศึกษาตอบ
- การฝึก
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโจทย์
แบบฝึกหัด 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด  
-  มอบหมาย
งานกลุ่ม

 เอกสารประกอบ
power point

 นางใบหยก  
เมธนาวิน



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
การบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
- ประเภทของวัตถุดิบ
- การบัญชีและการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบ
- การคํานวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปและการตี
ราคาวัตถุดิบคงเหลือ
- การวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ

1 3  -บรรยายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- การฝึก
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโจทย์
แบบฝึกหัด และ
มอบหมาย
แบบฝึกหัด
- ติดตาม
ความก้าวหน้า
และให้
คําปรึกษาของ
งานท่ีมอบหมาย
แต่ละกลุ่ม 

 เอกสารประกอบ
power point

 นางใบหยก  
เมธนาวิน

4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรง
- ประเภทของค่าแรง
- การจัดเก็บเวลาการทํางาน
- การคํานวณและการแยกประเภทค่าแรง
- การจ่ายค่าแรง
- การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรง
- การจ่ายค่าแรงงานในรูปผลตอบแทนและ
สวัสดิการอื่น

2 2  บรรยายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- การฝึก
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  โจทย์
แบบฝึกหัด 
-มอบหมาย
แบบฝึกหัด
- ติดตาม
ความก้าวหน้า
และให้
คําปรึกษาของ
งานท่ีมอบหมาย
แต่ละกลุ่ม 

 เอกสารประกอบ
power point

 นางใบหยก  
เมธนาวิน

  รวมช่ัวโมงสอน 8 8    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

ประเมินจากการตรง
เวลาในการเข้าช้ัน
เรียนการส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการ
ร่วมกิจกรรม

1-19 10%[ ] 1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

[●] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

[○] 3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์

[ ] 4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม

[ ] 5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

2 ด้านความรู้ การทดสอบย่อยการ
สอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน

1-19 30%[ ] 1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่

สําคัญในเนื้อหาวิชา

[●] 2 วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ

ต้องการ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

3 ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานและการ
ปฏิบัติของนักศึกษา
 ประเมินจากผลการ
ทดสอบและสัมภาษณ์

7,8,13,17 10%

4 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุ่ม
สังเกตจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมและความ
ครบถ้วน ชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล

1-4 10%



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
การบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
การบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

3. การปรับปรุงการสอน    

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  

ลงช่ือ............................................................

(          )

วันท่ีส่งรายงาน 


