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คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรูวิชา “การบัญชีตนทุน 2 ” รหัสวิชา 302012004จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปน
แนวทางในการจัดเรียนการสอน การบัญชีตนทุน 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทะสักราช 
2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห 4 ชั่วโมง 
เนื้อหาภายในแบงออกเปน 6 หนวย ประกอบดวย หลักการบัญชีตนทุนการผลิตชวง  รายงานตนทุนการผลิต 
รายงานตนทุนการผลิต กรณีมีหนวย และหนวยเพ่ิม  การบัญชีตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑ
พลอยได การวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร  
 ผูจัดทำแผนการสอนหวังวา  จะเอ้ืออำนวยใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
หากครูอาจารยผูสอนนำแผนการสอนเลมนี้ไปใชในการเรียนการสอน  หากมีขอเสนอแนะประการใดขอได
โปรดแจงผูจัดทำแผนการเรียนรูดวย จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 
 
 
         อุษา   ไชยบุรินทร                   
                ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา การบัญชีตนทุน 2    รหัสวิชา 30201-2004  จำนวน  3  หนวยกิจ 4 ชั่วโมง  (2-2-3) 
 
2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได และ
การวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 
 
3. จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได และการ
วิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 

2. สามารถปฏิบัติงานระบบบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได และการ
วิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและรอบคอบ 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการระบบบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอย

ได และการวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการระบบบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได 

ตามหลักการบัญชี และการวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
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1. หลักการบัญชีตนทุนชวงการ
ผลิต 

1 1 1    9 5 17 4 10 

2. รายงานตนทุนการผลิต 2 1     8 5 16 5 12 
3. รายงานตนทุนการผลิต กรณีมี

หนวยเสีย และหนวยเพ่ิม 
1 2 1    8 5 17 1 12 

4. การบัญชีตนทุนมาตรฐาน 1 2     9 5 17 2 12 
5. ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอย

ได 
1 1 2    8 5 17 6 12 

6. การวิเคราะหความสัมพันธ
ตนทุน  ปริมาณ กำไร 

1 1 1    8 5 16 3 10 

ทดสอบความรู - - - - -   - - - 4 

รวม 
7 8 5    

50 30 100  72 
20 

ลำดับความสำคัญ 1 2 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

6. สมรรถนะการเรียนรูและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน

ช่ัวโมง 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

หนวยท่ี 1 หลักการ
บัญชีตนทุนชวงการผลิต 

8 
 

 

1. ลักษณะสำคัญของการบัญชี
ตนทุนชวงการผลิต 

2. ขอแตกตางระหวางระบบ
บัญชีตนทุนงานสั่งทำและ
ระบบบัญชีตนทุนชวงการ
ผลิต 

3. รูปแบบของกระบวนการ
ผลิตตามระบบบัญชีตนทุน
ชวงการผลิต 

4. การรวบรวมตนทุนตาม
แผนกผลิต 

5. วิธีการของระบบบัญชีตนทุน
ชวงการผลิต 

 

1. อธิบายลักษณะสำคัญของการ
บัญชีตนทุนชวงการผลิตได 

2. บอกขอแตกตางระหวางระบบ
บัญชีตนทุนงานสั่งทำและ
ระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต
ได 

3. อธิบายรูปแบบของ
กระบวนการผลิตตามระบบ
บัญชีตนทุนชวงการผลิตได 

4. อธิบายการรวบรวมตนทุน
ตามแผนกผลิตได 

5. อธิบายวิธีการของระบบบัญชี
ตนทุนชวงการผลิตได 

6. บันทึกบัญชีตามวงจรการ
บันทึกบัญชีระบบบัญชีตนทุน
ชวงการผลิตได 

 
หนวยท่ี 2 ชื่อหนวย 
รายงานตนทุนการผลิต 
 
 
 
 
 

5 1. ความหมายของรายงาน
ตนทุนการผลิต 

2. ข้ันตอนการจัดทำรายงาน
ตนทุนการผลิต 

3. วิธีการทำรายงานตนทุนการ
ผลิต 

4. การทำรายงานตนทุนการ
ผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก 

5. การจัดทำรายงานตนทุนการ
ผลิตตามวิธีเขากอนออก
กอน 

6. ขอแตกตางการทำรายงาน
ตนทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักและวิธีเขากอน
ออกกอน 

 

1. อธิบายความหมายของ
รายงานตนทุนการผลิตได 

2. บอกข้ันตอนการจัดทำ
รายงานตนทุนการผลิตได 

3. อธิบายวิธีการทำรายงาน
ตนทุนการผลิตได 

4. จัดทำรายงานตนทุนการ
ผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนักได 

5. จัดทำรายงานตนทุนการ
ผลิตตามวิธีเขากอนออก
กอนได 

6. บอกขอแตกตางการทำ
รายงานตนทุนการผลิตวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ำหนักและวิธีเขา
กอนออกกอนได 

 



 

ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน
ช่ัวโมง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

หนวยท่ี 3 รายงาน
ตนทุนการผลิต กรณีมี
หนวยเสีย และหนวย
เพ่ิม 
 

10 1. ความหมายและประเภท
ของหนวยเสีย 

2. หลักการแบงสรรตนทุนของ
หนวยเสีย 

3. การคำนวณจำนวนหนวย
เสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต 

4. จุดตรวจหนวยเสีย 
5. การจัดทำรายงานตนทุนการ

ผลิตกรณีมีหนวยเสีย 
6. การจัดทำรายงานตนทุนการ

ผลิตกรณีสินคามีตำหนิ 
7. การจัดทำรายงานตนทุนการ

ผลิตกรณีมีหนวยเพ่ิม 
 

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของหนวยเสียได 

2. บอกหลักการแบงสรรตนทุน
ของหนวยเสียได 

3. คำนวณจำนวนหนวยเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได 

4. อธิบายจุดตรวจหนวยเสียได 
5. จัดทำรายงานตนทุนการผลิต

กรณีมีหนวยเสียได 
6. จัดทำรายงานตนทุนการผลิต

กรณีสินคามีตำหนิได 
7. จัดทำรายงานตนทุนการผลิต

กรณีมีหนวยเพ่ิมได 
 

หนวยท่ี 4 การบัญชี
ตนทุนมาตรฐาน 
 

6 เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
1. ความหมายและลักษณะ

สำคัญของตนทุนมาตรฐาน 
2. ประโยชนของตนทุน

มาตรฐาน 
3. การกำหนดตนทุนมาตรฐาน 
4. การวิเคราะหผลตางตนทุน

มาตรฐาน 
5. การบันทึกบัญชีของระบบ

ตนทุนมาตรฐาน 
6. การปดบัญชีผลตางของ

ระบบตนทุนมาตรฐาน 
 

1. อธิบายความหมายและ
ลักษณะสำคัญของตนทุน
มาตรฐานได 

2. บอกประโยชนของตนทุน
มาตรฐานได 

3. อธิบายการกำหนดตนทุน
มาตรฐานได 

4. วิเคราะหผลตางตนทุน
มาตรฐานได 

5. บันทึกบัญชีของระบบตนทุน
มาตรฐานได 

6. ปดบัญชีผลตางของระบบ
ตนทุนมาตรฐานได 

 
หนวยท่ี 5 ผลิตภัณฑ
รวม ผลิตภัณฑพลอยได 

6 เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
1. ความหมายของผลิตภัณฑหลัก

และผลิตภัณฑรวม 
2. ความหมายของตนทุนรวมและ

ตนทุนหลังจุดแยก 
3. วิธีการปนสวนตนทุนรวม 
4. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑรวม 
5. ความหมายของผลิตภัณฑ

1. อธิบายความหมายของ
ผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑ
รวมได 

2. อธิบายความหมายของตนทุน
รวมและตนทุนหลังจุดแยกได 

3. บอกวิธีการปนสวนตนทุนรวม
ได 

4. บันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑ
รวมได 



 

ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน
ช่ัวโมง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

พลอยได 
6. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑพลอยได 

5. อธิบายความหมายของ
ผลิตภัณฑพลอยไดได 

6. บันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลอยไดได 

หนวยท่ี 6 การวิเคราะห
ความสัมพันธตนทุน 
ปริมาณ กำไร 

4 เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
1. ความหมายและลักษณะของ

บริษัทจำกัด 
2. ความหมายและลักษณะของ

บริษัทมหาชนจำกัด 
3. ขอแตกตางระหวางบริษัท

จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 
4. ความหมายของหุนทุนและ

ลักษณะสำคัญของหุนทุน 
5. การบันทึกบัญชีสำหรับการ

ออกหุนของบริษัท 
การริบหุน 

1. อธิบายความหมายและ
ประเภทของตนทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจได 

2. อธิบายลักษณะตนทุนผสม
และการพยากรณตนทุนเพ่ือการ
วางแผนได 

3. อธิบายความหมายและ
คำนวณจุดคุมทุนได 

4. อธิบายความสัมพันธของ
ตนทุน ปริมาณ กำไร และ
สามารถวางแผนกำไรในการ
จำหนายสินคา 

ได 
 

สอบปลายภาค 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 7.1 การแบงคะแนนและเกณฑการผานการประเมินผลการเรียนรูรอยละ 50 

หนวยท่ี ดานความรู 
(พุทธพิสัย) 

ดานทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ดานพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 9 5 15 7.5 

2 3 8 5 15 7.5 

3 4 8 5 20 10 

4 3 9 5 20 10 

5 4 8 5 14 7 

6 3 8 5 16 8 

รวมท้ังรายวิชา 20 50 30 100 50  
 
การวัดผล 

  - ดานความรู  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหนวย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ดานทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ดานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมท้ังหมด 100 คะแนน 
  
        คะแนนระหวางภาค/ปลายภาค   70:30 
   ระหวางภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน  
  
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 



 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแตละหนวยการเรียนรวมกัน คิดเปนรอยละตามเกณฑ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ 80 ข้ึนไป ระดบัผลการเรยีน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 75-79 ระดบัผลการเรยีน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 70-74 ระดบัผลการเรยีน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 65-69 ระดบัผลการเรยีน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ 60-64 ระดบัผลการเรยีน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 55-59 ระดบัผลการเรยีน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 50-54 ระดบัผลการเรยีน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50  ระดบัผลการเรยีน 0 
 

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักการบัญชีตนทุนชวงการผลิต จำนวน 8 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1 จุดประสงคท่ัวไป  

2. เพ่ือใหผูเรียนรูลักษณะสำคัญของการบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูขอแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำและระบบบัญชีตนทุนชวง

การผลิต 
4. เพ่ือใหผูเรียนรูรูปแบบของกระบวนการผลิตตามระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
5. เพ่ือใหผูเรียนรูการรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิต 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูวิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
7. เพ่ือใหผูเรียนรูวงจรการบันทึกบัญชีระบบตนทุนชวงการผลิต 

7.1 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายลักษณะสำคัญของการบัญชีตนทุนชวงการผลิตได 
2. บอกขอแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำและระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตได 
3. อธิบายรูปแบบของกระบวนการผลิตตามระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตได 
4. อธิบายการรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิตได 
5. อธิบายวิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตได 
6. บันทึกบัญชีตามวงจรการบันทึกบัญชีระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตได 
7. มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสถานศึกษากำหนด 

8. สมรรถนะประจำหนวย 
 เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 

9. เนื้อหา 
1. ลักษณะสำคัญของการบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
2. ขอแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำและระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
3. รูปแบบของกระบวนการผลิตตามระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 
4. การรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิต 
5. วิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 



 

6. วงจรการบันทึกบัญชีระบบตนทุนชวงการผลิต 
  
4.กิจกรรมการเรียนรู  
 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1-2/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงคของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
ครูแนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบท่ีเรียน 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 1 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเรื่อง
ระบบการควบคุมสินคาพรอม
กับจดบันทึกซักถามขอสงสัย 
นั ก เ รี ย น แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ขอคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ ม เรี ย กนั ก ศึ กษ าครู เ พ่ื อ
ซั ก ถ าม ห รื อ แ ส ด งค ว าม
คิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ี 1.1 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี 1.1 
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวยท่ี 1 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย
แบบทดสอบ หนวยท่ี 1 จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 
 



 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน 
 …...............................................................................................................................................
..............................……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………...............................................................................................................................
............................................................………......….….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
 …...............................................................................................................................................
..............................……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………...............................................................................................................................
............................................................………......….….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 

• ผลการสอนของครู 
…...............................................................................................................................................

............................ ..……………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………..........................................................................................................................
.................................................................………......….….……………………………………………………………. 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 1 หลักการตนทุนชวงการผลิต 
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. ขอใดคือลักษณะสำคัญของการบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

ก. การรายงานตนทุนการผลิตดูจากบัตรตนทุนงานแยกตามแตละชิ้น/แตละคำสั่ง 

ข. ตนทุนตอหนวยคำนวณโดยตนทุนรวมหารดวยจำนวนหนวยของงานนั้น 

ค. การสะสมขอมูลตนทุนแยกแตละแผนกผลิตแลวนำทุกแผนกมารวมกัน 

ง. ผลิตตามคำสั่งของลูกคาแตละครั้งตามจำนวนท่ีลูกคาตองการ 

จ. ลักษณะสินคามีความหลากหลายแตกตางกัน 

2. ขอแตกตางระหวางระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำและระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ขอใดถูกตอง 

ก. ตนทุนงานสั่งทำมีบัตรตนทุนงาน แยกตามงาน ตนทุนชวงการผลิตจัดทำรายงานตนทุนการผลิต  

แยกตามแผนก 

ข. ตนทุนงานสั่งทำคำนวณตนทุนตอหนวยตามงวดเวลา ตนทุนชวงการผลิตคำนวณตนทุนตอหนวย 

เม่ืองานเสร็จ 

ค. ตนทุนงานสั่งทำมีลักษณะสินคาเหมือนๆกัน ตนทุนชวงการผลิตมีลักษณะสินคาแตกตางกัน 

ง. ตนทุนงานสั่งทำผลิตตอเนื่องจำนวนมาก ๆ ตนทุนชวงการผลิตผลิตตามคำสั่งของลูกคา 

จ. ตนทุนงานสั่งทำแยกแตละแผนกผลิต ตนทุนชวงการผลิตแยกแตละงาน 

3. กระบวนการผลิตแบบเรียงลำดับเหมาะสมกับกิจการประเภทใด 

ก. โรงงานผลิตอาหารจากเนื้อสัตว 

ข. โรงงานผลิตอาหารกระปอง 

ค. โรงงานผลิตน้ำตาลทราย 

ง. โรงงานผลิตสารเคมี 

จ. โรงงานผลิตน้ำมัน 

4. ขอใดเปนกระบวนการผลิตสินคาชนิดหนึ่งโดยเริ่มจากแผนกผลิตหลายแผนกและจะมารวมกันในแผนกหนึ่ง

เพ่ือผานไปผลิตตอในแผนกผลิตถัดไปจนผลิตเสร็จเปนสินคาสำเร็จรูป 

ก. กระบวนการผลิตแบบเลือกแผนก 

ข. กระบวนการผลิตแบบเรียงลำดับ 

ค. กระบวนการผลิตแบบมาตรฐาน 

ง. กระบวนการผลิตแบบคุณภาพ 

จ. กระบวนการผลิตแบบขนาน 

5. ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก. ระบบตนทุนงานสั่งทำและระบบตนทุนชวงการผลิตจะรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิตหรือศูนยตนทุน 



 

ข. ระบบตนทุนงานสั่งทำและระบบตนทุนชวงการผลิตจะรวบรวมตนทุนงานในบัตรตนทุนงาน 

ค. ระบบตนทุนชวงการผลิตจะรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิตหรือศูนยตนทุน 

ง. ระบบตนทุนงานสั่งทำจะรวบรวมตนทุนตามแผนกผลิตหรือศูนยตนทุน 

จ. ระบบตนทุนชวงการผลิตจะรวบรวมตนทุนตามงานในบัตรตนทุนงาน 

6. วิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตมีการรวบรวมตนทุนของแตละแผนกตามงวด 1 เดือน และนำ

ตนทุนการผลิตไปบันทึกรายการเขาบัญชีใด 

ก. บัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิตของแตละแผนก 

ข. บัญชีคุมยอดคาใชจายการผลิตของแตละงาน 

ค. บัญชีสินคาสำเร็จรูปของแตละแผนก 

ง. บัญชีงานระหวางทำของแตละแผนก 

จ. บัญชีงานระหวางทำของแตละงาน 

7. ขอใดเรียงลำดับข้ันตอนตามวงจรบัญชีตนทุนชวงการผลิตไดถูกตอง 

ก. การเก็บรักษา การผลิต การจัดหา การขาย 

ข. การจัดหา การผลิต การเก็บรักษา การขาย 

ค. การจัดหา การเก็บรักษา การผลิต การขาย 

ง. การผลิต การจัดหา การเก็บรักษา การขาย 

จ. การจัดหา การผลิต การขาย การเก็บรักษา 

8. รายการใดตอไปนี้เปนการบันทึกบัญชีตามวงจรการผลิต “ข้ันจัดหา” 

ก. เบิกวัตถุดิบทางตรงไปใชในการผลิต 

ข. โอนคาใชจายการผลิต 

ค. ซ้ือวัตถุดิบเปนเงินเชื่อ 

ง. จำแนกคาแรงงาน 

จ. ขายสินคา 

9. กิจการโอนวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตไปยังบัญชีงานระหวางทำ ถือเปน

ข้ันตอนใดของวงจรบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

ก. Process Costing Cycle 

ข. Procurement 

ค. Warehousing 

ง. Production 

จ. Selling 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 รายงานตนทุนการผลิต  จำนวน 12 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

 1.1จุดประสงคท่ัวไป  
1. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายของรายงานตนทุนการผลิตได 
2. เพ่ือใหผูเรียนรูบอกข้ันตอนการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตได 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูอธิบายวิธีการทำรายงานตนทุนการผลิตได 
4. เพ่ือใหผูเรียนรูจัดทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักได 
5. เพ่ือใหผูเรียนรูจัดทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีเขากอนออกกอนได 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูบอกขอแตกตางการทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักและวิธี

เขากอนออกกอนได 
  1.2 สมรรถนะประจำหนวย 

1. ความหมายของรายงานตนทุนการผลิต 
2. ข้ันตอนการจัดทำรายงานตนทุนการผลิต 
3. วิธีการทำรายงานตนทุนการผลิต 
4. การทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 
5. การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีเขากอนออกกอน 
6. ขอแตกตางการทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักและวิธีเขากอนออกกอน 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
  เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 
3.เนื้อหา 

1. อธิบายความหมายของรายงานตนทุนการผลิตได 
2. บอกข้ันตอนการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตได 
3. อธิบายวิธีการทำรายงานตนทุนการผลิตได 
4. จัดทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักได 
5. จัดทำรายงานตนทุนการผลิตตามวิธีเขากอนออกกอนได 
6. บอกขอแตกตางการทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักและวิธีเขากอนออก

กอนได 
4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

…….....................………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……...............……...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………..………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………………….……...............……......................................................................................................…………………
……………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………… 



 

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………
……….……...............……......................................................................................................…………………………… 
 
 

• ผลการสอนของครู 
 .............................................................…………………………………..………………………………………..............

.……..…………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………….……….……...............……......................................................................................................…………………
…………….………………………………………………..………………………………………...............……………………………………
…..………….………………………...........…….……...............……....................................................................................
.................................................................................................…………………………………...................................... 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี   2 รายงานตนทุนการผลิต 
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1. “โอนคาใชจายการผลิตเขาตนทุนการผลิต” วิธีตนทุนจริง จะบันทึกบัญชีอยางไร 

ก.   เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 

 เครดิต  คาใชจายการผลิตคิดเขางาน   xx 
      ข.  เดบิต  งานระหวางทำ    xx 

 เครดิต  คาใชจายการผลิตคิดเขางาน  xx 
 ค.  เดบิต  คาใชจายการผลิตคิดเขางาน  xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ    xx 
      ง.  เดบิต  งานระหวางทำ    xx 

 เครดิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต  xx 
      จ.  เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ    xx 
2.กรณีกิจการมีแผนกผลิตมากกวาหนึ่งแผนก “โอนงานผลิตเสร็จจากแผนกผลิตท่ี 1 ไปยังแผนกผลิตท่ี 2” 

ขอใดบันทึกบัญชีไดถูกตอง 

ก.   เดบิต  สินคาสำเร็จรูป    xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 2  xx 
     ข.  เดบิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 2  xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 1  xx 
     ค.  เดบิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 2   xx 

 เครดิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต-แผนกผลิต 2 xx 
     ง.  เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต-แผนกผลิต 1 xx 



 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 2  xx 
     จ.  เดบิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 1   xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนกผลิต 2  xx 
 

3.“เบิกวัตถุดิบทางตรงท่ีใชในการผลิต” จะบันทึกบัญชีอยางไร 

ก.   เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ    xx 
ข.   เดบิต  งานระหวางทำ    xx 

 เครดิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 
ค.   เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 

 เครดิต  คุมยอดวัตถุดิบ    xx 
ง.   เดบิต  งานระหวางทำ    xx 

 เครดิต  คุมยอดวัตถุดิบ    xx 
จ.   เดบิต  คุมยอดวัตถุดิบ    xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ    xx 
 

4.การบันทึกบัญชี “การขายสินคาเปนเงินเชื่อ” วิธี Perpetual Method นอกจากบันทึกการขายแลวจะตอง

บันทึกตนทุนขาย ขอใดบันทึกบัญชีไดถูกตอง 

ก.   เดบิต  ตนทุนขาย    xx 

 เครดิต  งานระหวางทำ    xx 
ข.   เดบิต  สินคาสำเร็จรูป    xx 

 เครดิต  ตนทุนขาย    xx 
ค.   เดบิต  ตนทุนขาย    xx 

 เครดิต  สินคาสำเร็จรูป    xx 
ง.   เดบิต  ตนทุนขาย    xx 

 เครดิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 
จ.   เดบิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต   xx 

 เครดิต  ตนทุนขาย    xx 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 15 – 16  
  
แผนก ชั่วโมงแรงงานทางตรงโดยประมาณ คาใชจายการผลิตโดยประมาณ 
หนึ่ง 56,250 787,500 
สอง 27,000 594,000 
 
 รายละเอียดของแตละแผนกท่ีเกิดข้ึนจริง มีดังนี้ 
  แผนกหนึ่ง ใชชั่วโมงแรงงานทางตรง 3,450 ชั่วโมง 
     แผนกสอง ใชชั่วโมงแรงงานทางตรง 2,475 ชั่วโมง 
5.อัตราคาใชจายการผลิตคิดเขางานของแผนกหนึ่งเปนเทาใด 

ก.   14 บาทตอหนวย 

ข. 22 บาทตอหนวย 

ค. 14 % ของคาแรงงานทางตรง 

ง. 14 บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรง 

จ.    22 บาทตอชั่วโมงแรงงานทางตรง 

6.คาใชจายการผลิตคิดเขางานของแผนกสองเปนจำนวนเทาใด 

ก.    21,450  บาท 

ข.  34,650  บาท 

ค.  48,300  บาท 

ง.    54,450  บาท 

จ.    75,900  บาท 

7.การปดบัญชีคาใชจายการผลิตคิดเขางานผลตางท่ีเกิดข้ึนจะปดเขาบัญชีใด 

ก.   ทุน 

ข.   ตนทุนขาย 

ค.   กำไรสะสม 

ง.   กำไรขาดทุน 

จ.   ตนทุนการผลิต 

8.ขอใดเปนความหมายของรายงานตนทุนการผลิต 

ก.   บัญชีคุมยอดตนทุนการผลิตแตละแผนก 

ข.   บัญชีคุมยอดงานระหวางทำของการผลิตในแตละแผนก 

ค. รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดานตนทุนการผลิตในแตละแผนก 

ง.   รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดานปริมาณการผลิตในแตละแผนก 

จ.   รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดานปริมาณการผลิต และขอมูลตนทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนประจำแผนกผลิต

แตละแผนก 



 

9.ขอใดเปนบัญชียอยของบัญชีคุมยอดงานระหวางทำ ตามระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

ก. ทะเบียนตนทุนการผลิต 

ข.   รายงานตนทุนการผลิต 

ค.   รายงานตนทุนขาย 

ง.   บัตรตนทุนงาน 

จ.   บัตรสินคา 

10. ข้ันตอนการจัดทำรายงานตนทุนการผลิต ข้ันใดเปนข้ันการคำนวณหนวยเทียบสำเร็จรูป 

ก.   ข้ันท่ี 1 

ข.   ข้ันท่ี 2 

ค.   ข้ันท่ี 3 

ง.   ข้ันท่ี 4 

จ.   ข้ันท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
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   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 รายงานตนทุนการผลิต กรณีมีหนวยเสีย และหนวยเพ่ิม 12 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป  

1. เพ่ือใหผูเรียนบอกความหมายและประเภทของหนวยเสีย 
2. เพ่ือใหผูเรียนรูหลักการแบงสรรตนทุนของหนวยเสีย 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูการคำนวณจำนวนหนวยเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
4. เพ่ือใหผูเรียนรูจุดตรวจหนวยเสีย 
5. เพ่ือใหผูเรียนรูการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีมีหนวยเสีย 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีสินคามีตำหนิ 
7. เพ่ือใหผูเรียนรูการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีมีหนวยเพ่ิม 

  
 1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายและประเภทของหนวยเสียได 
2. บอกหลักการแบงสรรตนทุนของหนวยเสียได 
3. คำนวณจำนวนหนวยเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได 
4. อธิบายจุดตรวจหนวยเสียได 
5. จัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีมีหนวยเสียได 
6. จัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีสินคามีตำหนิได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
  เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 

3.เนื้อหา 
1. ความหมายและประเภทของหนวยเสีย 
2. หลักการแบงสรรตนทุนของหนวยเสีย 
3. การคำนวณจำนวนหนวยเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
4. จุดตรวจหนวยเสีย 
5. การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีมีหนวยเสีย 
6. การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีสินคามีตำหนิ 
7. การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตกรณีมีหนวยเพ่ิม 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/4 

 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต

4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classroom 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

…….....................………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……...............……...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………................

………..………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………….
………………….……...............……......................................................................................................…………………..
……………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………… 



 

.………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………
……….……...............……......................................................................................................…………………………….. 
 

• ผลการสอนของครู 
 .............................................................…………………………………..………………………………………..............
.……..…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………
……………….……….……...............……......................................................................................................………
……………………….………………………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………….………………………...........…….……...............……............................................................ 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี   3 รายงานตนทุนการผลิต กรณีมีหนวย และเพ่ิมหนวย 
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. ขอใดแสดง “บัญชีสวนลดมูลคาหุนกู” ไดถูกตอง 

ก.   งบแสดงฐานะการเงิน หักจากบัญชีหุนกู 

ข.   งบแสดงฐานะการเงิน บวกกับบัญชีหุนกู 

ค.   งบกำไรขาดทุน หักจากบัญชีหุนกู 

ง.   งบกำไรขาดทุน บวกกับบัญชีหุนกู 

จ.   งบกระแสเงินสด หักกับบัญชีหุนกู 

2. วันท่ี 1 มกราคม 25x1 บริษัท หนุนนำ จำกัด กูเงินจากธนาคารจำนวน 900,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 

12% ตอป ระยะเวลา 5 ป กำหนดจายเงินตนเทากันทุกป (ดวยเช็ค) วันจายเงินตนปแรกกิจการจะตอง

จายดอกเบี้ยเปนจำนวนเทาใด 

ก.   108,000  บาท 

ข.   86,400  บาท 

ค.   64,800  บาท 

ง.   43,200  บาท 

จ.   21,600  บาท 

ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 3-4 
 บริษัท ล้ำเลิศ จำกัด ออกตั๋วเงินจายชนิดไมมีดอกเบี้ยเพ่ือขอกูเงินจากธนาคารออมทรัพย ในวันท่ี  
1 มกราคม 25x1 จำนวน 800,000 บาท ระยะเวลา 4 ป อัตราดอกเบี้ยทองตลาด 9% (เปดตาราง PVIF  
= 0.70843) 
 
3. “บัญชีสวนลดในตั๋วเงินจาย” มีจำนวนเทาใด 
      ก.   1,366,744  บาท 



 

      ข.   933,024  บาท 
      ค.   800,000  บาท 
      ง.   566,744  บาท 
      จ.   233,256  บาท 
4. วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 การตัดบัญชีสวนลดในตั๋วเงินจาย คือขอใด 
      ก.   เดบิต  สวนลดในตั๋วเงินจาย 123,006.96   
      ข.   เครดิต  สวนลดในตั๋วเงินจาย  83,072.16   
      ค.   เดบิต  สวนลดในตั๋วเงินจาย  72,000.00   
      ง.   เครดิต  สวนลดในตั๋วเงินจาย  51,006.96   
      จ.   เดบิต  สวนลดในตั๋วเงินจาย  20,993.04   
5. สัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ตกลงเขากันเพ่ือกระทำกิจการรวมกัน ดัวยประสงคจะแบงผลกำไร 
     อันพึงจะไดแกกิจการท่ีทำนั้น คือขอใด 

ก.   Partnerships 

ข.   Joint Venture 

ค.   State enterprise 

ง.   Club association 

จ.   Company Limited 

6. หางหุนสวนประเภทใดไมสามารถนำแรงงานมาลงทุนได 
      ก.   หางหุนสวนจำกัด 
      ข.   หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 
      ค.   หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน 
      ง.   หางหุนสวนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ 
      จ.   หางหุนสวนประเภทไมจำกัดความรับผิดชอบ 
7.  การยื่นขอจดทะเบียนหางหุนสวนดวยระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอใด 

ก.   www.bbd.go.th 

ข.   www.dbd.go.th 

ค.   www.ddb.go.th 

ง.   www.bdb.go.th 

จ.    www.dbb.go.th 

8. รายการใดท่ีกิจการหางหุนสวน จะบันทึกเขา “บัญชีกระแสทุน” 
      ก.   การเพ่ิมทุน การถอนสินทรัพยไปใชสวนตัว 
      ข.   การลงทุนครั้งแรก การเพ่ิมทุน การลดทุน 
      ค.   การลงทุนครั้งแรก สวนแบงกำไรขาดทุน 
      ง.   ดอกเบี้ยทุน สวนแบงกำไรขาดทุน 
      จ.   การเพ่ิมทุน สวนแบงกำไรขาดทุน 
9.  รายการ “จำนวนเงินท่ีหางหุนสวนจายชำระหนี้สวนตัวของผูเปนหุนสวน” วิธีทุนคงท่ีจะบันทึกบัญชี 
      อยางไร 

http://www.bbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.ddb.go.th/
http://www.bdb.go.th/
http://www.dbb.go.th/


 

      ก.   เดบิต  กระแสทุน-ผูเปนหุนสวน   xx 
   เครดิต  เงินสด      xx 
      ข.   เดบิต  ทุน-ผูเปนหุน    xx 
   เครดิต  เงินสด      xx 
      ค.   เดบิต  กระแสทุน-ผูเปนหุนสวน   xx 
   เครดิต  เจาหนี้      xx 
      ง.   เดบิต  ทุน-ผูเปนหุนสวน    xx 
   เครดิต  เจาหนี้      xx 
      จ.   เดบิต  เจาหนี้     xx 
   เครดิต  เงินสด      xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 

ยึด
มัน

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 
ละ

เว
น

อบ
าย

มข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 
ปร

ะห
ยัด

 

ซื่อ
สัต

ย 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 การบัญชีตนทุนมาตรฐาน 12 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

 1.1จุดประสงคท่ัวไป  
1. เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายและลักษณะสำคัญของตนทุนมาตรฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนรูประโยชนของตนทุนมาตรฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูการกำหนดตนทุนมาตรฐาน 
4. เพ่ือใหผูเรียนรูการวิเคราะหผลตางตนทุนมาตรฐาน 
5. เพ่ือใหผูเรียนรูการบันทึกบัญชีของระบบตนทุนมาตรฐาน 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูการปดบัญชีผลตางของระบบตนทุนมาตรฐาน 

   
 1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายและลักษณะสำคัญของตนทุนมาตรฐานได 
2. บอกประโยชนของตนทุนมาตรฐานได 
3. อธิบายการกำหนดตนทุนมาตรฐานได 
4. วิเคราะหผลตางตนทุนมาตรฐานได 
5. บันทึกบัญชีของระบบตนทุนมาตรฐานได 
6. ปดบัญชีผลตางของระบบตนทุนมาตรฐานได 

 
 2.สมรรถนะประจำหนวย 

  เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 
3.เนื้อหา 

1. ความหมายและลักษณะสำคัญของตนทุนมาตรฐาน 
2. ประโยชนของตนทุนมาตรฐาน 
3. การกำหนดตนทุนมาตรฐาน 
4. การวิเคราะหผลตางตนทุนมาตรฐาน 
5. การบันทึกบัญชีของระบบตนทุนมาตรฐาน 
6. การปดบัญชีผลตางของระบบตนทุนมาตรฐาน 

  
4. กิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

7-8/8 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ

คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

  
5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

…….....................………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……...............……...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………..………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………………….……...............……......................................................................................................…………………



 

……………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………… 
………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………
……….……...............……......................................................................................................…………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
 .............................................................…………………………………..………………………………………..............

.……..…………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………….……….……...............……......................................................................................................…………………
…………….………………………………………………..………………………………………...............…………………………………….
…..…………............................................................................................................................................................ 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี   4  การบัญชีตนทุนมาตรฐาน  
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

 
ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 1-2 
 หงสและหยก ตกลงรวมกันจัดตั้งหางหุนสวน หงสหยก เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 25x1 โดยนำเงินสดมา
ลงทุนครั้งแรก 120,000 บาท และ 180,000 บาท ตามลำดับ หางหุนสวนดำเนินกิจการมาจนถึงป 25x2 
บัญชีทุนของผูเปนหุนสวน มีดังนี้ 

ทุน-หงส 
25x2  25x2  
มิ.ย. 1  ถอนทุน 60,000 ม.ค. 1 ยอดยกมา 240,000 

  มี.ค. 1 ลงทุนเพ่ิม 60,000 
  พ.ย. 1 ลงทุนเพ่ิม 30,000 

 
ทุน-หยก 

25x2  25x2  
มี.ค. 1  ถอนทุน 30,000 ม.ค. 1 ยอดยกมา 60,000 
ก.ย. 1  ถอนทุน 60,000 พ.ค. 1 ลงทุนเพ่ิม 120,000 
 
 ในวันสิ้นงวดบัญชีหางหุนสวนมีกำไรสุทธิประจำป 25x2 จำนวน 60,000 บาท 
1.  อัตราสวนทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี คือขอใด 
      ก.   2 : 3 
      ข.   2 : 1 
      ค.   3 : 1 
      ง.   3 : 2 
      จ.   1 : 9 
2.  ทุนถัวเฉลี่ยของหงส มีจำนวนเทาใด 



 

      ก.   270,000  บาท 
      ข.   260,000  บาท 
      ค.   240,000  บาท 
      ง.   222,500  บาท 
      จ.   120,000  บาท 
3.  ทุนถัวเฉลี่ยของหยก มีจำนวนเทาใด 
      ก.   180,000  บาท 
      ข.   106,250  บาท 
      ค.   95,000  บาท 
      ง.   90,000  บาท 
      จ.   60,000  บาท 
 
ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 4-5 
 ม่ิงและขวัญ เปนหุนสวนกัน เริ่มทำการคาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยม่ิงนำเงินสด 240,000 
บาท และแรงงานตีราคา 100,000 บาท มาลงทุน ขวัญนำเงินสด 400,000 บาทมาลงทุน สิ้นงวดบัญชีหาง
มีผลกำไรสุทธิจำนวน 560,000 บาท 
 ขอตกลงเก่ียวกับการแบงผลกำไรขาดทุนมีดังนี้ 

1. คิดเงินเดือนใหม่ิงเดือนละ 20,000 บาท ใหขวัญ เดือนละ 10,000 บาท 

2. คิดดอกเบี้ยทุนใหแกหุนสวน 5 % ตอป จากทุนเริ่มกิจการ 

3. คิดโบนัสใหม่ิง เปนหุนสวนผูจัดการ 10 % จากกำไรสุทธิหลังหักเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน แตกอนหักโบนัส 

4. กำไรขาดทุนท่ีเหลือแบงเทากัน 

4.  โบนัสท่ีม่ิงจะไดรับ มีจำนวนเทาใด 
      ก.   13,600.00  บาท 
      ข.   14,818.18  บาท 
      ค.   16,300.00  บาท 
      ง.   50,909.09  บาท 
      จ.   56,000.00  บาท 
5.  สวนแบงกำไรท้ังสิ้นท่ีขวัญจะไดรับเปนจำนวนเทาใด 
      ก.   20,000  บาท 
      ข.   73,350  บาท 
      ค.   120,000  บาท 
      ง.   213,350  บาท 
      จ.   560,000  บาท 
6.  งบการเงินของหางหุนสวน มีงบใดบาง 
      ก.   งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
      ข.   งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินทุนของผูเปนหุนสวน 
      ค.   งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบตนทุนการผลิต 
      ง.   งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบ 



 

      จ.   งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด 
7.  กิจการหางหุนสวนจะรับหุนสวนใหมเม่ือใด 
      ก.   เม่ือผูเปนหุนสวนตองการขายสวนไดเสียของตนท่ีมีอยูในหาง 
      ข.   เม่ือตองการบุคคลท่ีมีความสามารถและประสบการณ 
      ค.   เม่ือตองการบุคคลท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญ 
      ง.   เม่ือตองการมีเงินทุนเพ่ิม 
      จ.   ถูกทุกขอ 
 
ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 8-9 
 ชมและวิว เปนหุนสวนกันมีทุน 240,000 บาท และ 300,000 บาท ตามลำดับ ตกลงรับสวยเขามา
เปนหุนสวน โดยสวยซ้ือสวนทุนของชม 1/4 และของวิว 1/3  
8.  หลังจากรับสวยเขาเปนหุนสวนแลว ทุนของหุนสวนท้ังสามคนจะเปนเทาใด 
      ก.   240,000 : 300,000 : 160,000 
      ข.   180,000 : 200,000 : 160,000 
      ค.   180,000 : 300,000 : 160,000 
      ง.   240,000 : 200,000 : 160,000 
      จ.   160,000 : 225,000 : 160,000 
9.  สวนไดเสียของหุนสวนใหมในหางหุนสวนคิดเปนเทาใดของหางหุนสวน 
      ก.   60 % 
      ข.   53.33 % 
      ค.   42.11 % 
      ง.   33.33 % 
      จ.   29.63 % 
10.  การรับหุนสวนใหมโดยผูเปนหุนสวนใหมนำสินทรัพยมาลงทุนจะบันทึกบัญชีอยางไร 
      ก.   เดบิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนเดิม  เครดิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนใหม 
      ข.   เดบิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนใหม  เครดิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนเดิม 
      ค.   เดบิต  สินทรัพย  เครดิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนเกา 
      ง.   เดบิต  สินทรัพย  เครดิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนใหม 
      จ.   เดบิต  ทุน-ผูเปนหุนสวนใหม  เครดิต  สินทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได  จำนวน 12 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

 1.1จุดประสงคท่ัวไป  
1. เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายของผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑรวม 
2. เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายของตนทุนรวมและตนทุนหลังจุดแยก 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูวิธีการปนสวนตนทุนรวม 
4. เพ่ือใหผูเรียนรูการบันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑรวม 
5. เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายของผลิตภัณฑพลอยได 
6. เพ่ือใหผูเรียนรูการบันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑพลอยได 

  
 1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑรวมได 
2. อธิบายความหมายของตนทุนรวมและตนทุนหลังจุดแยกได 
3. บอกวิธีการปนสวนตนทุนรวมได 
4. บันทึกบญัชีเก่ียวกับผลิตภัณฑรวมได 
5. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑพลอยไดได 
6. บันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑพลอยไดได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
  เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 

3.เนื้อหา 
1. ความหมายของผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑรวม 
2. ความหมายของตนทุนรวมและตนทุนหลังจุดแยก 
3. วิธีการปนสวนตนทุนรวม 
4. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑรวม 
5. ความหมายของผลิตภัณฑพลอยได 
6. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑพลอยได 

 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

9-10/8 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ

คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

…….....................………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……...............……...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………..………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………………….……...............……......................................................................................................…………………
……………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………… 



 

………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………
……….……...............……......................................................................................................…………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
 .............................................................…………………………………..………………………………………..............
.……..…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………
……………….……….……...............……......................................................................................................………
……………………….………………………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………….………………………...........…….……...............……............................................................
.........................................................................................................................…………………………………....... 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี   5 ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได 
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

 
1.วิธีการจัดทำรายงานตนทุนการผลิตท่ีนิยมใช คือขอใด 

ก. วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก และวิธีเขาหลังออกกอน 

ข. วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก และวิธีเขากอนออกกอน 

ค. วิธีถัวเฉลี่ยอยางงาย และวิธีเขากอนออกกอน 

ง. วิธีเขากอนออกกอน และวิธีเขาหลังออกกอน 

จ. วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
2.การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีใด “ไมแยกหนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออกวามาจากงานระหวางทำ ตน

งวดหรือหนวยผลิตในงวดปจจุบัน” 

ก. วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

ข. วิธีถัวเฉลี่ยอยางงาย 

ค. วิธีเขากอนออกกอน 

ง. วิธีเขาหลังออกกอน 

จ. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



 

3.การจัดทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีใด “แยกตนทุนออกเปน 2 สวน คือ ตนทุนงานระหวางทำตนงวดและ

ตนทุนงวดปจจุบัน การคำนวณตนทุนตอหนวยเทียบเทาคิดเฉพาะตนทุนงวดปจจุบันเทานั้น” 

ก. วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

ข. วิธีถัวเฉลี่ยอยางงาย 

ค. วิธีเขากอนออกกอน 

ง. วิธีเขาหลังออกกอน 

จ. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
4.การรายงานตนทุนการผลิต ข้ันใดเปนข้ันแสดงจำนวนหนวยผลิต ประกอบดวย งานระหวางทำตนงวด 

หนวยเริ่มผลิต หนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออก และงานระหวางทำปลายงวด 

ก.  Unit Cost 

ข.  Total Cost 

ค.  Equivalent Unit 

ง.  Quantity Schedule 

จ.  Production cost summary 

 
ขอมูลสำหรับตอบคำถามขอ 5-10 
 บริษัท สุขใจ จำกัด รับผลิตและจำหนายสินคา โดยใชระบบตนทุนชวงการผลิต (วิธีคิดตนทุนแบบถัว
เฉลี่ยถวงน้ำหนัก) มีขอมูลการผลิตในเดือน สิงหาคม 25x1 ดังนี้ ปริมาณการผลิต แผนก ก หนวยท่ีเริ่มผลิต 
2,400 หนวย หนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออก 1,800 หนวย งานระหวางทำปลายงวด (ข้ันความสำเร็จ
วัตถุดิบทางตรง 100 % ตนทุนแปรสภาพ 60 %) ตนทุนปจจุบัน มีวัตถุดิบทางตรง 24,000 บาท 
คาแรงงานทางตรง 10,800 บาท คาใชจายการผลิต 4,320 บาท) 
5.แผนก ก หนวยเทียบสำเร็จรูปของวัตถุดิบมีจำนวนเทาใด 

ก.   360  หนวย 

ข.   600  หนวย 

ค.   1,800  หนวย 

ง.   2,160  หนวย 

จ.   2,400  หนวย 

6.แผนก ก หนวยเทียบสำเร็จของตนทุนแปรสภาพมีจำนวนเทาใด 

ก.   360  หนวย 

ข.   600  หนวย 

ค.   1,800  หนวย 

ง.   2,160  หนวย 

จ.   2,400  หนวย 



 

 
7.ตนทุนการผลิตประจำเดือนสิงหาคม 25x1 ของแผนก ก มีจำนวนเทาใด 

ก.   8,400  บาท 

ข.   12,600  บาท 

ค.   21,000  บาท 

ง.   24,000  บาท 

จ.   39,120  บาท 

 
8.ตนทุนตอหนวยเทียบสำเร็จรูป (ชองคาแรงงานทางตรง) ของแผนก ก มีจำนวนเทาไร 

ก.   2  บาทตอหนวย 

ข.   5  บาทตอหนวย 

ค.   7  บาทตอหนวย 

ง.   10  บาทตอหนวย 

จ.   17  บาทตอหนวย 

 
9.การบันทึกโอนงานแผนก ก เสร็จไปคลัง บันทึกบัญชีอยางไร 

ก.   เดบิต  งานระหวางทำ-แผนก ก  30,600 

 เครดิต  สินคาสำเร็จรูป    30,600 
ข.   เดบิต  งานระหวางทำ-แผนกคลัง  30,600 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนก ก   30,600 
ค.   เดบิต  สินคาสำเร็จรูป   30,600 

 เครดิต  งานระหวางทำ-แผนก ก   30,600 
ง.   เดบิต  งานระหวางทำ-แผนก ก  18,000 

 เครดิต  คุมยอดวัตถุดิบ    18,000 
      จ.  เดบิต  สินคาสำเร็จรูป     3,600 
   เครดิต  คุมยอดคาใชจายการผลิต    3,600 
 
10.การสรุปตนทุนการผลิต “ตนทุนงานระหวางทำปลายงวด” มีจำนวนเทาใด 

ก.   720  บาท 

ข.   1,800  บาท 

ค.   6,000  บาท 

ง.   8,520  บาท 

จ.   39,120  บาท 

 
 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม
......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 
สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 6 การวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร  จำนวน 8 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป  

1. ความหมายและประเภทของตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
2. ลักษณะตนทุนผสมและการพยากรณตนทุนเพ่ือการวางแผน 
3. จุดคุมทุน 
4. ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณ และกำไร เพ่ือการวางแผนจำหนาย 

  
1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายและประเภทของตนทุนเพ่ือการตัดสินใจได 
2. อธิบายลักษณะตนทุนผสมและการพยากรณตนทุนเพ่ือการวางแผนได 
3. อธิบายความหมายและคำนวณจุดคุมทุนได 
4. อธิบายความสัมพันธของตนทุน ปริมาณ กำไร และสามารถวางแผนกำไรในการจำหนาย

สินคาได 
2.สมรรถนะประจำหนวย 
  เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 
3.เนื้อหา 

1. ความหมายและประเภทของตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
2. ลักษณะตนทุนผสมและการพยากรณตนทุนเพ่ือการวางแผน 
3. จุดคุมทุน 
4. ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณ และกำไร เพ่ือการวางแผนจำหนาย 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
11-12/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 



 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.2  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

…….....................………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……...............……...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………..………………………………..………………………………………...............………………………………………..………………
………………….……...............……......................................................................................................…………………
……………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………… 
………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………………
……….……...............……......................................................................................................…………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
 .............................................................…………………………………..………………………………………..............
.……..…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………



 

……………….……….……...............……......................................................................................................………
……………………….………………………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………….………………………...........…….……...............……............................................................
.........................................................................................................................…………………………………....... 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี   6 การวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ กำไร 
คำช้ีแจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตออบ  

 
1 การบันทึกบัญชีโดย “เดบิต งานระหวางทำ  เครดิต คุมยอดวัตถุดิบ คุมยอดคาแรงงาน คุมยอดคาใชจาย

การผลิต” คือรายการตามขอใด 

ก.   บันทึกการโอนงานท่ีผลิตเสร็จ 

ข.   บันทึกการสงมอบงานใหลูกคา 

ค.   บันทึกตนทุนสินคาสำเร็จรูป 

ง.   บันทึกตนทุนการผลิต 

จ.   บันทึกตนทุนขาย 

 
2.ขอใดไมใชการทำรายงานตนทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

ก.   คำนวณตนทุนเฉลี่ยตอหนวยเพียงยอดเดียว 

ข.   คิดตามหนวยท่ีผลิตเสร็จท้ังหมดในงวดปจจุบันเปนหนวยท่ีผานการผลิตในแผนกครบ 100 % 

ค. ไมแยกหนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออกวามาจากงานระหวางทำตนงวดหรือหนวยผลิตในงวดปจจุบัน 

ง.   แยกหนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออกเปน 2 รุน คืองานระหวางทำตนงวดและหนวยท่ีเริ่มผลิตงวด

ปจจุบัน 

จ.   ตนทุนหนวยท่ีผลิตเสร็จเทากับปริมาณหนวยท่ีผลิตเสร็จและโอนออกคูณดวยตนทุนถัวเฉลี่ยตอหนวย

เทียบสำเร็จรูป 

 
3.“ตนทุนงานระหวางทำตนงวด + ตนทุนปจจุบัน” คือการรายงานตนทุนการผลิตขอใด 

ก.   ตนทุนการผลิตรวม 

ข.   สรุปตนทุนการผลิต 

ค.   หนวยเทียบสำเร็จรูป 

ง.   รายงานจำนวนหนวย 

จ.   ตนทุนตอหนวยเทียบสำเร็จรูป 

 
 



 

 
4.“ตนทุนการผลิตรวม หาร หนวยเทียบสำเร็จรูป” คือการรายงานตนทุนการผลิตขอใด 

ก.   ตนทุนการผลิตรวม 

ข.   สรุปตนทุนการผลิต 

ค.   หนวยเทียบสำเร็จรูป 

ง.   รายงานจำนวนหนวย 

จ.   ตนทุนตอหนวยเทียบสำเร็จรูป 

 
5. สินคาท่ีผลิตไมไดรูปแบบ ไมไดคุณภาพมาตรฐานไมสามารถแกไขเปนหนวยดีได แตสามารถขายไดตาม

สภาพของสินคานั้น ๆ คือขอใด 

ก.   เศษวัสดุ 

ข.   หนวยเสีย 

ค.   สินคามีตำหนิ 

ง.   วัสดุสิ้นเปลือง 

จ.   สินคาเกรดต่ำ 

 
6.หนวยเสียท่ีไมควรเกิดข้ึนเนื่องจากฝายบริหารมีการวางแผนและควบคุมการผลิตอยางมีประสิทธิภาพแลวคือ

ขอใด 

ก.   สินคามีตำหนิเกินปกติ 

ข.   สินคามีตำหนิปกติ 

ค.   หนวยเสียเกินปกติ 

ง.   หนวยเสียปกติ 

จ.   เศษวัสดุ 

 
7.หนวยเสียท่ีพบเม่ือใดจะถูกดึงออกจากการผลิตทันท่ี โดยไมนำไปผลิตตอ หนวยเสียนั้นจะไมไดรับตนทุนการ

ผลิต 

ก.   เม่ือใดก็ได 

ข.   เม่ือเริ่มกระบวนการผลิต 

ค.   เม่ือสิ้นสุดกระบวนการผลิต 

ง.   เม่ือมีการนับสินคาสำเร็จรูป 

จ.   เม่ืออยูระหวางกระบวนการผลิต 

 
 



 

8.การพบหนวยเสียขอใด ตนทุนหนวยเสียคิดเปนตนทุนของหนายดีท่ีผลิตไดท้ังหมด โดยไมตองแบงใหงาน

ระหวางทำปลายงวด 

ก.   เม่ืออยูระหวางกระบวนการผลิต 

ข.   เม่ือมีการนับสินคาสำเร็จรูป 

ค.   เม่ือสิ้นสุดกระบวนการผลิต 

ง.   เม่ือเริ่มกระบวนการผลิต 

จ.   เม่ือใดก็ได 

 
9.ขอใดคือหนวยนำเขาปกติ 

ก.   หนวยดี บวก หนวยเสียเกินปกติ 

ข.   หนวยดี หัก หนวยเสียเกินปกติ 

ค.   หนวยดี บวก หนวยเสียปกติ 

ง.   หนวยดี คูณ หนวยเสียปกติ 

จ.   หนวยดี หัก หนวยเสียปกติ 

 
10.หนวยเสียปกติ จะแสดงในรายงานตนทุนการผลิต กรณีไมรับรูหนวยเสียในข้ันใด 

ก.   คำนวณตนทุนรวม 

ข.   สรุปตนทุนการผลิต 

ค.   รายงานจำนวนหนวย 

ง.   คำนวณหนวยเทียบสำเร็จรูป 

จ.   คำนวณตนทุนตอหนวยเทียบสำเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม

......................... 
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ขย
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ะห
ยัด

 

ซื่อ
สัต
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.ส
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
1  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 

 
สัปดาห์ท่ี.................................. 
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