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                                             แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี        1 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ท่ี     1 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต คาบรวม      12 

ช่ือเร่ือง   ลกัษณะของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต จาํนวนคาบ   4 

  

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 

1.  การบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต             

2.  ลกัษณะของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต 

3.  ข้อแตกตา่งระหวา่งการบญัชีต้นทนุงานสัง่ทําและการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต 

4.  รูปแบบของกระบวนการผลิต  
 

สาระสาํคัญ 
 

         การบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต (Process Costing) เป็นวิธีการคํานวณต้นทนุท่ีเน้นสะสมต้นทนุ

สินค้าท่ีผลิต  มกันํามาใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้าแบบตอ่เน่ือง และใช้ในกิจการท่ี

ผลิตสินค้าเป็นจํานวนมาก  (Mass Production) เชน่ โรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ท่ีผลิตรถยนต์  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปนูซีเมนต์ นํา้มนั อาหารกระป๋อง และเบียร์ เป็นต้น 

           ลกัษณะการผลิตจะมีการแบง่กระบวนการผลิตออกเป็นแผนก  ๆ หรือเป็นชว่ง  ๆ ดงันัน้ในแต่

ละชว่งของการผลิตจะมีการใช้  วตัถดุบิ แรงงาน  และคา่ใช้จา่ยการผลิต  ในจํานวนหรือสดัสว่นท่ี   

แตกตา่งกนัไป  การคํานวณต้นทนุการผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องผา่นชว่งการผลิตหลาย  ๆ ชว่ง จะถกู

คํานวณแยกแตล่ะแผนก  หรือแตล่ะชว่ง  จากนัน้จงึนํามารวมกนั และคดิต้นทนุการผลิตทัง้สิน้ของ  

ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะหนว่ยการผลิต ดงันัน้ต้นทนุชว่งจะเน้นท่ีงวดเวลาและจํานวนหนว่ยท่ีผลิตเสร็จ 

ข้อแตกตา่งของระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํา  และระบบบญัชีต้นทนุ คือ ลกัษณะการผลิต 

ลกัษณะสินค้าท่ีผลิต  การรวบรวม  การสะสมต้นทนุและบญัชียอ่ย 

รูปแบบของกระบวนการผลิตมี 3 รูปแบบ คือ กระบวนการผลิตแบบเรียงลําดบั  กระบวนการ

ผลิตแบบขนาน  และกระบวนการผลิตแบบจําแนก 
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จุดประสงค์การเรียนการสอน 
  

     จุดประสงค์ท่ัวไป 

      เพ่ือให้ทราบวิธีการระบบบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต     ลกัษณะของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต   

ข้อแตกตา่งระหวา่งการบญัชีต้นทนุงานสัง่ทําและการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิตและรูปแบบของ

กระบวนการผลิตได้   รวมทัง้บรูณาการคณุธรรมจริยธรรมในด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  

     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

          เม่ือศกึษาแล้ว  นกัศกึษาสามารถ 

1.  บอกถึงการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิตได้ 

2.  บอกลกัษณะของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิตได้ 

3.  บอกถึงข้อแตกตา่งระหวา่งการบญัชีต้นทนุงานสัง่ทําและการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิตได้ 

4.  จําแนกรูปแบบของกระบวนการผลิตได้         

5.  ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีความสนใจใฝ่รู้   มีความรู้  มีคณุธรรม 
       

เนือ้หาสาระ 
 

1.  การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 
 

     การบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต  (Process Costing)  เป็นวิธีการคํานวณต้นทนุท่ีเน้นสะสมต้นทนุ

สินค้าท่ีผลิตแยกตามแผนกผลิตตา่ง ๆ  มกันํามาใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีการผลิตแบบตอ่เน่ือง   

(Continuous  Process) และในระหวา่งสายการผลิตจะไมส่ามารถแยกได้วา่   สว่นใดของ

สายการผลิตเป็นของงานชิน้ใด  แตเ่ป็นการผลิตรวมกนัไป   มกัใช้ในกิจการท่ีผลิตสินค้าเป็นจํานวน

มาก  (Mass Production) เป็นการผลิตเพ่ือขายโดยไมต้่องรอคําสัง่การผลิตจากลกูค้า และสินค้าท่ี

ผลิตจะมีลกัษณะเหมือนกนั  ธุรกิจประเภทนีไ้ด้แก่   อตุสาหกรรมผลิตรถยนต์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

ปนูซีเมนต์  นํา้มนั  อาหารกระป๋อง เป็นต้น 

     นอกจากนีใ้นลกัษณะการผลิตมกัจะมีการแบง่กระบวนการผลิต   ออกเป็นแผนก ๆ    หรือเป็น 

ชว่ง ๆ  ดงันัน้ในแตล่ะชว่งของการผลิตจะมีการใช้ วตัถดุบิ แรงงาน และคา่ใช้จา่ยการผลิต ในจํานวน

หรือสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไป การคํานวณต้นทนุการผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องผา่นชว่งการผลิต    

หลาย ๆ ชว่ง จะถกูคํานวณแยกแตล่ะแผนก หรือแตล่ะชว่ง จากนัน้จงึนํามารวมกนัและคดิต้นทนุ 

การผลิตทัง้สิน้ของผลิตภณัฑ์ในแตล่ะหนว่ยการผลิต ดงันัน้ต้นทนุชว่งการผลิตจะเน้นท่ีงวดเวลาและ

จํานวนหนว่ยท่ีผลิตเสร็จเง่ือนไขท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้หลกัการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต คือ 
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 •   ผลิตรอไว้ขาย  ผลิตคราวละจํานวนมาก ๆ  และสินค้ามีลกัษณะเหมือน ๆ  กนั  

          •   กระบวนการผลิตคอ่นข้างยาว และมีลกัษณะตอ่เน่ือง 

           •   โรงงานแบง่เป็นศนูย์การผลิต โดยแตล่ะศนูย์ทํางานเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

  • โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์หลายชนิด โดยมีแบบมาตรฐานสําหรับโรงงานหนึง่ ชว่งการผลิต

หนึง่หรือแผนกหนึง่ ซึง่อาจคํานวณต้นทนุถวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกัเพ่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของ

ต้นทนุ และจํานวนของผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิดได้ 
 

2.  ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 
 

      2.1  มีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต  และจดัทํารายงานเก่ียวกบัต้นทนุการผลิตเป็นแผนก   

ปกตจิะจดัแบง่ตามหน้าท่ีงาน (Function) เชน่ เป็นแผนกตดั  แผนกเช่ือม  แผนกเล่ือย  แผนกประกอบ    

แผนกทาสี  แผนกอบ  เป็นต้น 

2.2  ต้นทนุวตัถดุบิ  คา่แรงงาน  และคา่ใช้จา่ยการผลิตท่ีเกิดขึน้จริง  ในแผนกจะถกูรวบรวมเป็น

งวด ๆ และนําไปบนัทกึรายการในบญัชีงานระหวา่งทําของแผนก โดยจะบนัทกึสะสมไว้ในด้าน  เดบิต  

บญัชีงานระหวา่งทํา  และเม่ือสินค้าผลิตเสร็จจะโอนต้นทนุออก  โดยเครดิต บญัชีงานระหวา่งทํา  ไป

ยงับญัชีงานระหวา่งทําแผนกผลิตอ่ืน ๆ หรือโอนไปบญัชีสินค้าสําเร็จรูปเม่ือสินค้านัน้ผลิตเสร็จ 

    2.3 มีการรวบรวมข้อมลูหนว่ยท่ีผลิตเสร็จจากแผนกนัน้  ๆ ในกรณีท่ีมีงานระหวา่งทําคงเหลือใน

ตอนต้นงวด  และปลายงวด  จะต้องปรับหนว่ยผลิตท่ียงัอยูใ่นงานระหวา่งทําให้อยูใ่นรูปของหนว่ย

เทียบสําเร็จรูป (Equivalent  Units) 

    2.4  คํานวณต้นทนุแผนกผลิตตอ่หนว่ยของแผนกตา่ง  ๆ ในแตล่ะงวด 

    2.5  ต้นทนุของหนว่ยผลิตเสร็จจะโอนออกจากบญัชีงานระหวา่งทํา  ของแผนกท่ีผลิตเสร็จ  ไปยงั

บญัชีงานระหวา่งทําแผนกถดัไป  หรือโอนไปบญัชีสินค้าสําเร็จรูปแล้วแตก่รณี  ซึง่ต้นทนุการผลิตของ

แผนกตา่ง ๆ จะถกูสะสมไว้ตัง้แตแ่ผนกแรกจนถึงแผนกสดุท้ายท่ีผลิตสินค้าเสร็จ  ต้นทนุการผลิตท่ีถกู

สะสมไว้ก็คือ ต้นทนุสินค้าสําเร็จรูป (Cost  of  Finished  Goods) 

    2.6   การสะสมต้นทนุรวมและต้นทนุตอ่หนว่ยในแผนกผลิตหนึง่  ๆ   หรือหลายแผนกจะนําไป

แสดงไว้ในรายงานต้นทนุการผลิต (Cost  of  Production  Report) ในกรณีท่ีกิจการมีแผนกผลิต 2-3  

แผนก จะมีการจดัทํารายงานต้นทนุการผลิตรวมในงบเดียวกนั 
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3.  ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนงานส่ังทาํและการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 
 

          ระบบบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการรวบรวมและสะสมต้นทนุการผลิต  เพ่ือคดิต้นทนุสินค้าท่ีผลิตมี  2 

ระบบ คือ ระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํา และระบบบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต ทัง้สองระบบบญัชีนีมี้ข้อ

แตกตา่งกนัดงันี ้
 

 

ข้อแตกต่าง 
 

ระบบบัญชีต้นทุนงานส่ังทาํ 
 

ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 

 

1.  ลกัษณะการผลิต 

      

       

 
 

2.  ลกัษณะสินค้า 

    ท่ีผลิต 

 
 
 

3.  บญัชียอ่ย 

 

 

 

 
 
 

4.  การระบตุ้นทนุ 

 

 

 

 

 

 

ผลิตสินค้าตามคําสัง่ของลกูค้า และมี

กระบวนการผลิตท่ีไมแ่นน่อน จํานวน

ท่ีผลิตอาจมีเพียงหนว่ยเดียวหรือ

หลายหนว่ยก็ได้ 
 

สินค้าท่ีผลิตมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้า 

หรือคําสัง่ผลิตแตล่ะคําสัง่ 

 

รวบรวมและสะสมต้นทนุตามงาน 

แตล่ะงาน  และใช้บตัรต้นทนุงาน 

(Job  Cost  Sheet) เป็นบญัชียอ่ย 

 

 
 

 

มีการระบตุ้นทนุท่ีใช้เป็น

สว่นประกอบสําคญัของการผลิต    

คือ วตัถดุบิทางตรง     แรงงาน

ทางตรง     คา่ใช้จา่ยการผลิต สว่นท่ี

ไมส่ามารถคดิเข้างานได้โดยตรง  จะ

ใช้อตัราคา่ใช้จา่ยการผลิตคดิเข้างาน 

 

ผลิตสินค้าเพ่ือขายแก่บคุคลทัว่ไป

และผลิตเป็นจํานวนมาก   (Mass  

Production) โดยผา่นกระบวนการ

ผลิตท่ีแนน่อน 
 

ถ้ามีการผลิตสินค้าชนิดเดียว สินค้าท่ี

ผลิตจะมีลกัษณะเหมือน ๆ  กนั        

ไมส่ามารถแยกความแตกตา่งของ 

สินค้าแตล่ะหนว่ยได้ 
 

การคํานวณต้นทนุสินค้าท่ีผลิต จะ

รวบรวมและสะสมต้นทนุตามแผนก 

ผลิตสําหรับงวดหนึง่ ๆ ซึง่ปกตมิกัจะ

ใช้งวด 1 เดือน โดยมีงบหรือรายงาน

ต้นทนุการผลิต (Cost of Production 

Report)  แตล่ะแผนกเป็นบญัชียอ่ย 
 

ไมจํ่าเป็นต้องแยกวา่เป็น ต้นทนุ

ทางตรงหรือทางอ้อม เพราะไมไ่ด้คดิ

เข้างานหรือตวัสินค้าโดยตรง แตจ่ะ

คดิต้นทนุทกุรายการเข้าแผนก

เสียก่อน แล้วจงึคํานวณไปยงัตวั

สินค้าในภายหลงั 
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การบัญชีต้นทุนงานส่ังทาํ 
 

 

        บัญชีย่อย  :                                                             บัญชีคุมยอด  : 

 

       บัตรต้นทุนงาน  

                                                                                   คุมงานระหว่างทาํ 

งาน #101 

DM DL MO 

XX XX XX 

   

 

 

งาน #102 

DM DL MO 

XX XX XX 

   

           

     

งาน #103 

DM DL MO 

XX XX XX 

   

        

 

 

 

หมายเหตุ   

 

งาน 101, งาน  102 , และงาน  103  ทําเสร็จ  โอนไปสินค้าสําเร็จรูป 

งาน  101 และงาน 102   จําหนา่ยให้ลกูค้า 

 

 

 

 

DM 

DL 

MO 

งาน  # 101 

งาน   # 102         

งาน   # 103 

งาน  # 101 

งาน  # 102 

งาน  # 103 

     ต้นทุนขาย 

          งาน  # 101 

          งาน  # 102 

ยกไป  งาน  # 103 

งาน  #  101 

งาน  #  102  

สินค้าสําเร็จรูป 
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การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 
 

                 บัญชีย่อย  :                                                               บัญชีคุมยอด  : 

 

                                                                                    DM                                 W/P  แผนก  2 

                                                                                                DL 

                                                                                                MO 

 

 

 

                                                                                     W/P   แผนก  1               W/P  แผนก  3 

                                                                                     DM                       

                                                                                                 DL 

                                                                                                 MO 

 

 

 

                                                                                                  W/P  แผนก  2                              F/G 

                                                                                                  DM 

                                                                                                  DL 

                                                                                                  MO 

 

                                                                                                  สินค้าสาํเร็จรูป 
 

                                                                                                W/P  แผนก  3                       ต้นทนุขาย                                 

 
 

                                                                                                     
                                                                                              ต้นทุนขาย 

                                                                                    

                                                                                   สนิค้าสาํเร็จรูป 

 

รูปท่ี  1-1  ความแตกตา่งการคดิต้นทนุการผลิตระหวา่งการบญัชีต้นทนุงานสัง่ทําและการบญัชี

ต้นทนุชว่งการผลิต 

 

       งานระหว่างทาํ - แผนก 1 

รายงานตน้ทุนการผลิต 

       แผนกผลิต  - 1 

รายงานตน้ทุนการผลิต 

แผนกผลิต  - 2 

รายงานตน้ทุนการผลิต 

แผนกผลิต  -  3 

    งานระหว่างทาํ  - แผนก 2  

    งานระหว่างทาํ  - แผนก 3 
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4.  รูปแบบของกระบวนการผลิต (Type of Processing) 
 

     การผลิตแบบชว่งการผลิตนี  ้  การสะสมต้นทนุการผลิตจะมีลกัษณะแตกตา่งไปตามรูปแบบของ

กระบวนการผลิต แบง่ได้ 3 รูปแบบดงันี ้

 4.1  กระบวนการผลิตแบบเรียงลําดบั  (Sequential Processing) เป็นลกัษณะของกระบวนการ

ผลิตสินค้าชนิดหนึง่  ท่ีต้องผา่นแผนกผลิตตา่ง  ๆ ตามลําดบัขัน้  ตัง้แตแ่ผนกเร่ิมแรกจนถึงแผนก

สดุท้ายท่ีผลิตเสร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป  ซึง่ลกัษณะกระบวนการผลิตแบบนี ้  จะใช้ในกิจการท่ีผลิต     

สินค้าชนิดเดียว  เชน่ โรงงานผลิตนํา้ตาล  โรงงานผลิตนํา้อดัลม  โรงงานผลิตปนูซีเมนต์  เป็นต้น 

สามารถแสดงกระบวนการผลิตแบบเรียงลําดบัได้ดงัรูปท่ี 1-2 
 

 

 

 
 

 

รูปท่ี   1-2  กระบวนการผลิตแบบเรียงลําดบั (Sequential  Processing) 

 

     4.2 กระบวนการผลิตแบบขนาน  (Parallel  Processing) เป็นลกัษณะการผลิตท่ีมีผลิตภณัฑ์ชนิด

เดียวแตป่ระกอบด้วยสว่นตา่ง  ๆ หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมากกวา่  1 ชนิดขึน้ไป ดงัรูปท่ี 1-3 แสดง

ผลิตภณัฑ์ 2 ชนิด ผา่นกระบวนการผลิตแผนกท่ี  1 และ 2 ชนิดหนึง่ อีกชนิดหนึง่ผา่นแผนกผลิตท่ี  3  

และ 4 ตอ่จากนัน้ใช้กระบวนการผลิตแผนกท่ี  5, 6 และ 7 จนเป็นสินค้าสําเร็จรูป  เชน่ โรงงาน

ประกอบรถยนต์ โรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1-3  กระบวนการผลิตแบบขนาน  (Parallel   Processing) 

 

แผนกผลิตท่ี  1 สินค้าสําเร็จรูป แผนกผลิตท่ี  2 แผนกผลิตท่ี  3 แผนกผลิตท่ี  4 

แผนกผลิตท่ี   1 

 

แผนกผลิตท่ี   3 

 

แผนกผลิตท่ี   4 

 

แผนกผลิตท่ี   2 

 สินค้า 

สําเร็จรู

ป 

 

แผนกผลิตท่ี   7 

 

แผนกผลิตท่ี   6 

 

แผนกผลิตท่ี   5 
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     4.3  กระบวนการผลิตแบบจําแนก  (Selective  Processing) เป็นรูปแบบกระบวนการผลิตท่ีมี

ลกัษณะตรงข้ามกบักระบวนการผลิตแบบขนาน เพราะในชว่งต้นของการผลิตจะใช้  วตัถดุบิ แรงงาน   

และคา่ใช้จา่ยการผลิตร่วมกนัในการผลิตและเม่ือถึงจดุการผลิตหนึง่  ผลิตภณัฑ์จะถกูแยกไปตาม

สายการผลิตแตล่ะสาย  ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมา  มกัเป็นการผลิตสินค้ามากกวา่   1  

ชนิดขึน้ไป  เชน่ การผลิตสารเคมี  โรงงานกลัน่นํา้มนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี   1-4   กระบวนการผลิตแบบจําแนก   (Selective  Processing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินคา้สาํเร็จรูป 

  

 

สินคา้สาํเร็จรูป 

 

สินคา้สาํเร็จรูป แผนกผลิตท่ี  1 

   

แผนกผลิตท่ี  5 

แผนกผลิตท่ี  4 

แผนกผลิตท่ี  3 

แผนกผลิตท่ี  2 

แผนกผลิตท่ี  6 แผนกผลิตท่ี  7 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูชีแ้จงการจดัการเรียนการสอน  คําอธิบาย

รายวิชา  จดุประสงค์รายวิชา  จํานวนคาบเรียน  

สว่นวิธีการวดัผลและประเมินผล  ครูให้นกัเรียน

ทัง้ห้องชว่ยกนัพิจารณาในเร่ืองการเก็บคะแนน

ระหวา่งภาค  งานท่ีได้รับมอบหมาย     การ

นําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน   โดยให้อภิปราย

และลงมต ิ

2.  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนในหนว่ยนีว้า่เป็น

การเรียนเก่ียวกบัระบบ  ลกัษณะ  และรูปแบบ

ของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต 

3.  ครูสอดแทรกคณุธรรม  จริยธรรมด้านความ

สนใจใฝ่รู้   แสวงหาความรู้  มีคณุธรรม  ให้ทกุ

คนเห็นความสําคญัในการแสวงหาความรู้ 

คณุธรรม พอเพียง พอประมาณ   จะเห็นได้วา่

ระยะ 10 ปี    ท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลง 

ด้านสงัคมเร็วมาก   ถ้าเราไมส่นใจจะทําให้ 

ล้าหลงั  ดงันัน้ควรตดิตามขา่วสารใหม ่ๆ 

ตลอดเวลา และต้องมีคณุธรรม และแจกแบบ

การประเมิน   
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฎี 

1.  ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน   

2.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ   วิธีการ

บญัชี   ลกัษณะของการบญัชีต้นทนุชว่งการผลิต

การผลิต    ข้อแตกตา่งระหวา่งบญัชีงานสัง่ทํา    

และบญัชีต้นทนุชว่งการผลิตและรูปแบบ 

 
1.  นกัศกึษาฟังการชีแ้จง  และชว่ยกนัหา

ข้อสรุปในเร่ืองเกณฑ์การวดัผลและประเมินผล    

       

 

 

 

 

2.  นกัศกึษาทราบถึงจดุประสงค์การเรียน  

 

 

3.  นกัศกึษาฟังการอบรมคณุธรรมจริยธรรม  

เร่ือง    ความสนใจใฝ่รู้  คณุธรรม พอเพียง  

พอประมาณ   และประเมินตาม แบบประเมิน

หมายเลข  1 

 
 

 

 

 

 

1.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน   

2.  นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ

1.  ครูจดัแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่โดยในแตล่ะ

กลุม่แบง่โดยให้นกัศกึษาจบัฉลากแบง่กลุม่ 

กนัเอง  จํานวน  2  กลุม่ 

2. ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตัิ

โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัทํางานกลุม่   

ปรึกษา / ทําความเข้าใจ / อภิปราย และออกมา

รายงานหน้าชัน้เรียนโดยครูเป็นท่ีปรึกษา     เม่ือ

นกัศกึษามีปัญหา 
 

ขัน้สรุป 

1.  แจกแบบประเมินผล  การนําเสนอของแตล่ะ

กลุม่  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามและชว่ยกนั

สรุปเนือ้หาท่ีเรียน 

2.   ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 

พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือpower  point  

 
1.  นกัศกึษาแบง่กลุม่จํานวน  2  กลุม่ 

       

 

2.  นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา

กิจกรรมกลุม่ ข้อ 1–5  ตามท่ีได้จบัฉลากและ

นําเสนอหน้าชัน้เรียนตามกลุม่ ท่ีได้รับ

มอบหมายโดยส่ือ power  point 
 

 
 

1.  นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัของสมาชิก

แตล่ะกลุม่   พร้อมทัง้ประเมินผลการนําเสนอ

ของแตล่ะกลุม่ 
2.  นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 

 

 

 

งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 

     1.  กิจกรรมปฏิบตั ิ  2  กลุม่  (งานกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน ) 

2.  ให้นกัศกึษาไปศกึษารูปแบบรายงานต้นทนุการผลิต  5  ขัน้ตอน 

3.  ให้นกัศกึษาไปค้นคว้ารูปแบบธุรกิจระบบต้นทนุชว่งการผลิตการผลิตมา  10  ธุรกิจ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 

2.   power  point สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  1  
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การประเมินผล 

1.   จากการซกัถามผู้ เรียน และแบบฝึกหดั  

2.   ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.   สงัเกตจากความตัง้ใจในการฟังคําบรรยาย 

4.   จากแบบฟอร์มแบบประเมินความสนใจใฝ่รู้ 

5.   สงัเกตจากความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ

6. จากแบบฟอร์มประเมินผลการนําเสนอกิจกรรมของกลุม่ 
 

 

บันทกึหลังการสอน 
               

     ผลการใช้แผนการสอน 

1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดทนัเวลา 

2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสม 

     ผลการเรียนของนักศึกษา 

1. นกัศกึษาสว่นมากให้ความสนใจในการเรียนดี  ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดได้ตามเวลา 

2. นกัศกึษาสว่นใหญ่แบง่กลุม่และร่วมมือในการทํากิจกรรม  ในการนําเสนอหน้าชัน้เรียน   

แตย่งัมีบางกลุม่ไมก่ล้านําเสนอหน้าชัน้เรียนมีการเก่ียงกนั   ไมก่ล้าแสดงออก 

3. การประเมินกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษากนัเอง  สว่นใหญ่ประเมินในระดบัปานกลาง 

4. การประเมินคณุลกัษณะด้านความรู้  พอเพียง  พอประมาณ มีเหตผุล  พบวา่สว่นใหญ่มี

การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในระดบัน้อย   ความพอเพียงในระดบัปานกลาง  

     ผลการสอนของครู 

1. นกัศกึษายงัไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น 

2. การประเมินกิจกรรมกลุม่นําเสนอ  สว่นใหญ่ทําได้ในระดบัปานกลาง 

3. นกัศกึษาสง่งานแบบฝึกหดัภายในกําหนด 

 

 

       ลงช่ือ ……...…รตกิลุ………………อาจารย์ผู้สอน 

                                                                            (นางสาวรตกิลุ  เหลา่ธรรมย่ิงยง) 

                                                                           



 

 

2-1 

                   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่        1 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่     2 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต คาบรวม      12  

ช่ือเร่ือง    การทํารายงานต้นทนุการผลติ จาํนวนคาบ   4 

  

หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

       1.   การรายงานต้นทนุการผลติ   5  ขัน้ตอน 
       2.  รายงานต้นทนุการผลติ  กรณีไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวด   
       3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
        

สาระสาํคัญ 
 

         วิธีต้นทนุช่วงการผลตินัน้จะใช้ รายงานต้นทนุการผลติ         ซึง่แสดงข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุ 
ทัง้หมด  (Total  Cost)  ต้นทนุตอ่หนว่ย  (Unit  Cost)  ตามสว่นประกอบของต้นทนุแตล่ะชนิด    
     การจดัทํารายงานงบต้นทนุการผลติแยกเป็นรายแผนกนัน้   มีรูปแบบของรายงานจดัทําได้
หลายรูปแบบ ขึน้อยูก่บัความต้องการในการใช้ข้อมลูของฝ่ายบริหาร  เช่น  รูปแบบรายงาน   หรือ      
รูปแบบตาราง แตไ่มว่า่จะจดัทําในรูปแบบใด ข้อมลูท่ีแสดงไว้ในรายงานต้นทนุการผลติ สามารถ 
จดัทําโดยแบง่ขัน้ตอนในการรวบรวมและคํานวณได้  5  ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี  1   รายงานปริมาณการผลติ  ในรูปของหนว่ยนบัได้   
ขัน้ท่ี  2   คํานวณผลผลติ  (Output)  ท่ีได้รับในรูปของหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
ขัน้ท่ี  3   รวบรวมต้นทนุทัง้หมดท่ีใช้ในการผลติทัง้หมด  ในรูปของต้นทนุรวม (Total Cost)  
ขัน้ท่ี  4   คํานวณต้นทนุตอ่หนว่ย (Unit Cost)  

 ขัน้ท่ี  5   คํานวณต้นทนุของหน่วยท่ีผลติเสร็จท่ีอยูใ่นแผนก และท่ีโอนออกไปแผนกถดัไปหรือ   
                       โอนไปเป็นสนิค้าสําเร็จรูป 
         การบนัทกึบญัชีจะคล้ายกบัต้นทนุงานสัง่ทํา เม่ือมีการเบกิวตัถดุบิทางตรงมาใช้ในการผลติ
หรือเม่ือมีคา่แรงงานทางตรงเกิดขึน้ จะบนัทกึเข้าบญัชีงานระหวา่งทําในแผนกนัน้    สว่นคา่ใช้จ่าย
การผลติอาจปฎิบตัไิด้ 2 วิธี คือ การบนัทกึคา่ใช้จา่ยการผลติท่ีเกิดขึน้จริง หรือการบนัทกึคา่ใช้จา่ย
การผลติคดิเข้างาน ตามอตัราคา่ใช้จ่ายท่ีกําหนดลว่งหน้าเข้าบญัชีงานระหวา่งทํา 
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จุดประสงค์การเรียนการสอน 
        

     จุดประสงค์ทั่วไป 
 

                เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลิต 5  ขัน้ตอน   กรณี
ไม่มีงานระหว่างทําต้นงวด รวมทัง้การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไปและการผ่านรายการไป
บญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวข้องได้      
       
     

     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

             1.  เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงขัน้ตอนรายงานต้นทนุช่วงการผลติทัง้  5  ขัน้ตอนได้ 
        2.   เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ (ไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวด)ได้ 
        3.   เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึรายการในสมดุรายวนัได้ถกูต้อง 
        4.   เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทได้ถกูต้อง 
       

เนือ้หาสาระ 
 

1.  การรายงานต้นทุนการผลิต   (The Cost of Production Report) 
 

   การทํารายงานต้นทนุการผลิต หรืองบต้นทนุการผลิต เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของแผนก หรือศนูย์ต้นทนุตา่ง ๆ ในงวด ภายในระยะเวลาหนึ่ง ต้นทนุการผลิตท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ
แผนก หรือศนูย์ต้นทนุจะถกูจําแนกออกตามสว่นประกอบของต้นทนุ คือ วตัถดุิบทางตรง คา่แรงงาน
ทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลติ 

  ในบญัชีต้นทนุงานสัง่ทําจะใช้บตัรต้นทนุงาน หรืองบต้นทุนงานซึ่งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั   
การผลิต สําหรับวิธีต้นทนุช่วงการผลิตนัน้จะใช้รายงานต้นทนุการผลิต หรืองบต้นทนุการผลิต (Cost 
of Production  Report) ซึง่แสดงข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุรวมทัง้หมด (Total Cost) ต้นทนุตอ่หน่วย 
(Unit Cost) ตามสว่นประกอบของต้นทนุแตล่ะชนิด         

การจดัทํารายงานงบต้นทนุการผลิตแยกเป็นรายแผนก โดยรูปแบบของรายงานจดัทําได้หลาย
แบบ อาจอยู่ในรูปแบบรายงาน หรือตารางก็ได้ ขึน้อยู่กบัความต้องการในการใช้ข้อมลูของฝ่าย
บริหาร แตไ่มว่า่จะจดัทําในรูปแบบใด  ข้อมลูท่ีแสดงไว้ในรายงานต้นทนุการผลิต สามารถจดัทําโดย
แบง่เป็นขัน้ตอนในการรวบรวมและคํานวณได้  5 ขัน้ตอน  ดงันี ้
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ขัน้ที่  1   ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 รายงานปริมาณการผลิต (Quantity  Schedule) ในรูปของหน่วยนบัได้ (Physical Unit) เป็น

การคํานวณหาปริมาณการผลติของแตล่ะแผนกงาน ประกอบด้วย  4  รายการ ดงันี ้
1.  หนว่ยงานระหวา่งทําต้นงวด 
2.  หนว่ยเร่ิมผลติ 
3.  หนว่ยผลติเสร็จและโอนออก 
4.  หนว่ยงานระหวา่งทําปลายงวด 

 

 แสดงปริมาณการผลติท่ีสง่เข้ากระบวนการผลติ  (Input)  ประกอบด้วยหนว่ยงานระหวา่งทํา
ต้นงวดรวมกบัหนว่ยเร่ิมผลติ  และแสดงหนว่ยท่ีผลติได้ (Output) ประกอบด้วยหนว่ยผลติเสร็จและ
โอนออกรวมกบัหนว่ยงานระหวา่งทําปลายงวด  ดงันี ้
 

หน่วยงานระหว่างทาํต้นงวด + หน่วยเร่ิมผลิต  =  หน่วยผลิตเสร็จและโอนออก + หน่วยงาน
ระหว่างทาํปลายงวด 

 

ตวัอย่างที่  1.1  บริษัท ท๊อฟฟ่ีอตุสาหกรรม  จํากดั  มีข้อมลูการผลติ ดงันี ้ 
     หนว่ยงานระหวา่งทําต้นงวด                                  -      หน่วย 
     หนว่ยเร่ิมผลติ                                                 15,000  หน่วย 
     หนว่ยผลติเสร็จและโอนออก                            13,500   หนว่ย 
     หนว่ยงานระหวา่งทําปลายงวด                          1,500   หนว่ย 
รายงานปริมาณการผลิต  (หน่วย)  ข้ันที ่ 1 
           งานระหวา่งทําต้นงวด                                         - 
           หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
           หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     15,000 
           หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                         13,500    
           งานระหวา่งทําปลายงวด                      1,500  
           หนว่ยท่ีจดัได้                                15,000  
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ขัน้ที่  2  หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 
   คํานวณผลผลติ (Output)   ท่ีได้รับในรูปของหน่วยเทียบสําเร็จรูป  (Equivalent Unit)  เป็นการ 

คํานวณหาจํานวนหน่วยของงานทัง้หมดท่ีได้ทําในระหวา่งงวด  ซึง่ได้ใช้วตัถดุบิทางตรง แรงงานทาง-
ตรง   คา่ใช้จ่ายการผลติไปแล้วเทา่ไรซึง่มีบางสว่นยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์เป็นสนิค้าสําเร็จรูป 
 

    หน่วยเทยีบสําเร็จรูป    =     จาํนวนหน่วยนับได้    x    ข้ันความสําเร็จของงาน 
 

ตวัอย่างที่ 1.2 จากตวัอยา่งท่ี 1.1  มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของกระบวนการผลิต แรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายการผลิต เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงการผลิต งานระหว่างทําปลายงวดจํานวน  
1,500  หน่วย ผลติเสร็จเพียง  80% 
การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป   
จากขัน้ที่  1   ปริมาณการผลิต  (หน่วย) 
                       งานระหวา่งทําต้นงวด                                         - 
                       หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
                       หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     15,000 
                       หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                         13,500    
                       งานระหวา่งทําปลายงวด                      1,500 (80%) 
                       หนว่ยท่ีจดัได้                        15,000 
 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของวตัถดิุบทางตรง   =  หน่วยนบัได ้ X   จํานวนใชไ้ปของวตัถดิุบทางตรง 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                      =       13,500   X   100%        =   13,500  หน่วย                                 
งานระหวา่งทําปลายงวด                           =        1,500   X   100%        =     1,500  หน่วย 
 

การใช้วตัถดุบิถึงแม้วา่งานระหวา่งทําปลายงวดจะสําเร็จเพียง 80% แตไ่ด้มีการใสว่ตัถดุบิในตอนต้น
ของกระบวนการผลติ  ดงันัน้จงึมีการใช้วตัถดุบิไปทัง้หมด 100% แล้ว 
 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของตน้ทนุแปรสภาพ  =  หน่วยนบัได ้ X  ขัน้ความสําเร็จของตน้ทนุแปรสภาพ 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                      =        13,500  X   100%      =   13,500  หน่วย                                 
งานระหวา่งทําปลายงวด                          =          1,500  X   80%        =     1,200  หนว่ย 
 

คา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเรียกวา่ต้นทนุแปรสภาพ  เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอด
การผลติ  ดงันัน้เม่ืองานเสร็จเพียง  80%  จงึถือได้วา่งานระหวา่งทําปลายงวดเสร็จเพียง  80% 
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   ปริมาณการผลิต  (หน่วย)   ข้ันที ่ 1                      หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป     ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                    ต้นทุนแปรสภาพ 
   งานระหวา่งทําต้นงวด                      - 
   หน่วยเร่ิมผลติ                             15,000 
   หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                  15,000 
   หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก      13,500                         13,500         13,500  
   งานระหวา่งทําปลายงวด               1,500 (80%)                 1,500                            1,200 
   หน่วยท่ีจดัได้               15,000                           15,000                        14,700 
การใส่วัตถุดบิเม่ืออยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต 
ตวัอย่างที่ 1.3  จากตวัอยา่งท่ี 1.1  ถ้ามีการใช้วตัถดุบิเม่ือผา่นกระบวนการผลิตแล้ว  60% แรงงาน
ทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลิต  เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงการผลิต งานระหว่างทําปลายงวด
จํานวน  1,500  หน่วย ผลติเสร็จเพียง  50% 
 

การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป   
จากขัน้ที่  1   ปริมาณการผลิต  (หน่วย) 
                       งานระหวา่งทําต้นงวด                                         - 
                       หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
                       หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     15,000 
                       หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                         13,500    
                       งานระหวา่งทําปลายงวด                      1,500 (50%) 
                       หนว่ยท่ีจดัได้                        15,000 
 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของวตัถดิุบทางตรง   =  หน่วยนบัได ้ X   จํานวนใชไ้ปของวตัถดิุบทางตรง 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                      =       13,500   X   100%        =   13,500  หน่วย                                 
 

การใช้วตัถดุบิถึงแม้วา่งานระหวา่งทําปลายงวดจะสําเร็จเพียง 50% แตไ่ด้มีการใสว่ตัถดุบิเม่ือผา่น
กระบวนการผลติ แล้ว 60%   ดงันัน้จงึไมมี่การใช้วตัถดุบิในงานระหวา่งทําปลายงวด 
                                                                                                          ปลายงวด 

                   0                                    50              60                           100 
                                                                                                  
                                                            DM       
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   ปริมาณการผลิต  (หน่วย)   ข้ันที ่ 1                      หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป     ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                    ต้นทุนแปรสภาพ 

   งานระหวา่งทําต้นงวด                       - 
   หน่วยเร่ิมผลติ                             15,000 
   หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                  15,000 
   หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก      13,500             13,500          13,500  
   งานระหวา่งทําปลายงวด               1,500 (50%)                  -                               750 
   หน่วยท่ีจดัได้                 15,000                       13,500                      14,250 
 

ตวัอย่างที่ 1.4  จากตวัอยา่งท่ี 1.1  ถ้ามีการใช้วตัถดุบิเม่ือผา่นกระบวนการผลติระหว่าง  20 - 60% 
แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงการผลิต งานระหว่างทํา
ปลายงวดจํานวน  1,500  หน่วย ผลติเสร็จเพียง  50% 
การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป   
จากขัน้ที่  1   ปริมาณการผลิต  (หน่วย) 
                       งานระหวา่งทําต้นงวด                                         - 
                       หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
                       หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     15,000 
                       หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                         13,500    
                       งานระหวา่งทําปลายงวด                      1,500 (50%) 
                       หนว่ยท่ีจดัได้                        15,000 
 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของวตัถดิุบทางตรง   =  หน่วยนบัได ้ X   จํานวนใชไ้ปของวตัถดิุบทางตรง 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                      =       13,500   X   100%        =   13,500  หน่วย                                 
การใช้วตัถดุบิถึงแม้วา่งานระหวา่งทําปลายงวดจะสําเร็จเพียง 50% แตไ่ด้มีการใสว่ตัถดุบิเม่ือผา่น
กระบวนการผลติ ระหวา่ง 20 - 60%  อยา่งสม่ําเสมอ  ดงันัน้จงึมีการใช้วตัถดุบิในงานระหวา่งทํา
ปลายงวด 75% 
                                                          50   ปลายงวด 
 

                     0               20                           60                                  100 
                                                                                                  
                                DM       
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การใสว่ตัถดุบิเม่ือผา่นกระบวนการผลติ  20 – 60 %  เทา่กบั  100%  แตง่านระหวา่งทําปลายงวด
เสร็จเพียง  50%     จงึเทา่กบัใสว่ตัถดุบิระหวา่ง  20 – 50%   เทา่กบั 75% 
 
 

ปริมาณการผลิต  (หน่วย)   ข้ันที ่ 1                      หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป     ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                    ต้นทุนแปรสภาพ 

   งานระหวา่งทําต้นงวด                      - 
   หน่วยเร่ิมผลติ                            15,000 
   หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                 15,000 
   หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก      13,500             13,500          13,500  
   งานระหวา่งทําปลายงวด               1,500 (50%)              1,125                           750 
   หน่วยท่ีจดัได้                 15,000                       14,625                      14,250 
 
ขัน้ที่  3   ต้นทุนรวม    

 เป็นการรวบรวมต้นทนุทัง้หมดท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด ในรูปของต้นทนุรวม (Total Cost) โดย
นําต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด    บวก  ต้นทนุงานปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้โดยแยกเป็นต้นทนุของ  วตัถดุิบ
ทางตรง   แรงงานทางตรง  ค่าใช้จ่ายการผลิต และในกรณีเป็นแผนกผลิตท่ี  2, 3 จะมีต้นทนุของ
หน่วยต้นทนุรับโอนรวมอยูด้่วย 
 

ต้นทุนรวม   ข้ันที ่ 3 
 

 วัตถุดบิ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต รวม 
ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด - - - - 
ต้นทนุการผลติในงวดปัจจบุนั 90,000- 58,800- 44,100- 192,900- 
ต้นทุนรวม 90,000- 58,800- 44,100- 192,900- 
 
 

ขัน้ที่  4  ต้นทุนต่อหน่วย      
  คํานวณต้นทนุตอ่หน่วย (Unit  Cost) ซึง่คํานวณได้ 
 

                               ต้นทุนต่อหน่วย     =     ต้นทุนรวม /  หน่วยเทยีบสําเร็จรูป  
 

 โดยนําขัน้ท่ี 3  หาร  ด้วยหน่วยเทียบสําเร็จรูปในขัน้ท่ี  2 จะได้ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป ดงันี ้
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 วัตถุดบิ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต รวม 
ต้นทุนรวม 90,000- 58,800- 44,100- 192,900- 
หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป 15,000 14,700          14,700  

ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบเท่า 6- 4- 3- 13- 
 

ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า จะเท่ากับ 13- บาท โดยนําผลรวมของต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่าวตัถุดิบ 
ทางตรงกบัต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเท่าต้นทนุแปรสภาพ มิได้นําเอาต้นทนุรวม หาร ด้วยปริมาณหน่วย
ท่ีผลติได้  192,900  /  13,500  เท่ากบั 14.29 บาท      
 

ขัน้ที่  5   สรุปต้นทุน 
คํานวณต้นทนุของหนว่ยท่ีผลติเสร็จท่ีอยูใ่นแผนก  และท่ีโอนออก   ไปแผนกถดัไปหรือโอนไป

เป็น สนิค้าสําเร็จรูป และคํานวณต้นทนุของงานระหวา่งทําปลายงวด โดยนําหนว่ยเทียบสําเร็จรูป ใน
ขัน้ท่ี  2  มาคํานวณ ดงันี ้
         1.   ตน้ทนุของหน่วยทีทํ่าเสร็จและโอนออก  คูณ  ตน้ทนุต่อหน่วยเทียบในขัน้ที ่  4 
       2.   ตน้ทนุของหน่วยงานระหว่างทําปลายงวด   คูณ  ตน้ทนุต่อหน่วยเทียบในขัน้ที ่ 4 
 

 ต้นทนุของหนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก      =   13,500 หน่วย  X  13  บาท  =  175,500  บาท 
งานระหวา่งทําปลายงวดให้แยกคํานวณตามเปอร์เซน็ต์ของงานท่ีผลติเสร็จ เพราะใสว่ตัถดุบิทางตรง
และต้นทนุแปรสภาพตา่งกนั  ดงันี ้
 

ใช้วตัถดุบิทางตรง  100%     ต้นทนุวตัถดุบิทางตรง       1,500 หนว่ย  X  6 บาท     =    9,000  บาท 
ใช้แรงงานทางตรง  80%      ต้นทนุแรงงานทางตรง       1,200  หน่วย X  4 บาท     =    4,800  บาท 
ใช้คา่ใช้จ่ายการผลติ  80%   ต้นทนุคา่ใช้จ่ายการผลติ   1,200  หน่วย X  3 บาท     =    3,600  บาท 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 
 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       (13,500 X 13)                          175,500- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (1,500 X 6)     9,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,200 X 4)    4,800- 
      คา่ใช้จา่ยการผลติ (1,200 X 3)    3,600-                  17,400-                       
 รวม                                                                                                                   192,900- 
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 ถ้าในกรณีท่ีต้นทนุรวมของหนว่ยท่ีผลติได้  192,900– บาท  ไมเ่ทา่กบัต้นทนุรวมท่ีคดิเข้าใน
ขัน้ท่ี 3 แสดงวา่มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ดงันัน้ต้องหาข้อผิดพลาดให้ได้ จากนัน้แก้ไขให้ถกูต้อง เพราะ
ถ้าการคํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูปในขัน้ท่ี 2 ผิด จะทําให้การสรุปต้นทนุในขัน้ท่ี 5 ผิดพลาดไปด้วย 
และจากตวัอยา่งทัง้  5  ขัน้ สามารถนํามาจดัทํารายงานได้ดงันี ้

บริษัท  ท๊อฟฟ่ีอุตสาหกรรม จาํกัด  
รายงานต้นทนุการผลิต -  แผนกที่ ……… 

สาํหรับเดอืน……………………………..…….…… 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1           หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
              วตัถดิุบ                     ตน้ทนุแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                       -0- 
หนว่ยเร่ิมผลติ                               15,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                    15,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        13,500  13,500             13,500 
งานระหวา่งทําปลายงวด     1,500 (80%)                1,500                            1,200 
หนว่ยท่ีจดัได้    15,000              15,000                      14,700 
ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเทยีบ (บาท)   ขัน้ที ่ 3  และขัน้ที ่ 4   
                                              วัตถุดบิ              ค่าแรงงาน           ค่าใช้จ่ายการผลิต         รวม 
ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด              -                        -                            -                         - 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด       90,000-             58,800-                  44,100-             192,900-       
ต้นทุนรวม               90,000-             58,800-                  44,100-             192,900- 
หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป           15,000               14,700                  14,700 
ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ย                  6-                      4-                         3-                        13- 
สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       (13,500 X 13)                                175,500- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง      (1,500 X 6)               9,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,200 X 4)               4,800- 
      คา่ใช้จา่ยการผลติ  (1,200 X 3)    3,600-                                   17,400-                       
 รวม                                                                                                                        192,900- 
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ตวัอย่างที่  1.5   การรายงานต้นทนุการผลติ  (กรณีไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวด) 
บริษัท สีมาอตุสาหกรรม  จํากดั  เป็นผู้ผลิตสินค้าออกจําหน่าย มีกระบวนการผลิต   เป็น  2 แผนก 
คือ แผนกผสม   และแผนกบรรจ ุ ในเดือน ธนัวาคม 2556   มีข้อมลูเกิดขึน้ตามรายละเอียดดงันี ้

 

        -  แผนกผสม   มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของการผลติ สว่นคา่แรงงานทางตรง                    
             และคา่ใช้จ่ายการผลติมีการใช้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ   
         -  แผนกบรรจุ    ใช้วตัถดุบิเม่ือผา่นกระบวนการผลติ 50%  คา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่าย  
            การผลติเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอ ตลอดกระบวนการผลติ  
             

 ข้อมูลต้นทนุการผลิตที่เกิดขึน้ในเดอืน ธันวาคม  2556  (ไม่มีงานระหว่างทาํต้นงวด) 
     

    แผนกผสม    แผนกบรรจุ 
 
 ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
 หนว่ยเร่ิมผลติ      1,000        950 
 หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกบรรจ ุ              950  
 หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปสนิค้าสําเร็จรูป                       800  
 งานระหวา่งทําปลายงวด : 
  - แผนกผสม  (วตัถดุบิทางตรง  100%                        50                             
                                  ต้นทนุแปรสภาพ  80%)  
    - แผนกบรรจ ุ  (ต้นทนุแปรสภาพ   40%)                                                       150 
  
    

 ต้นทุนการผลิต (บาท) : 
 วตัถดุบิทางตรง                                                        20,000-            4,000- 
 คา่แรงงานทางตรง       14,850-        6,880- 
 คา่ใช้จ่ายการผลติ       12,375-        7,740- 
 
 
จากข้อมลูดงักลา่วสามารถนํามาแสดงรายงานต้นทนุการผลติสําหรับแตล่ะแผนกดงันี ้
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 แผนกผสม 

 

บริษัท สีมาอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต - แผนกผสม 

สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1           หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
                 วัตถุดบิ                     ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                            1,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 1,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        950          950       950 
งานระหวา่งทําปลายงวด      50 (80%)                           50                               40 
หนว่ยท่ีจดัได้             1,000                  1,000            990 
 
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
      
                                                 วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด           -                          -                           -                            - 
ต้นทนุการผลติงวดปัจจบุนั          20,000-              14,850-                12,375-                 47,225-       
ต้นทุนรวม              20,000-              14,850-                12,375-                 47,225- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป  1,000                   990                        990   
ต้นทุนต่อหน่วย                          20-       15-          12.50            47.50 
 
สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกไปแผนกบรรจ ุ   (950 X 47.50)             45,125- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (50 X 20)   1,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (40 X 15)     600- 
      คา่ใช้จา่ยการผลติ (40 X 12.50)     500-                  2,100-       
รวม                   47,225- 
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แผนกบรรจุ 

บริษัท สีมาอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต - แผนกบรรจุ 

สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)  :  ขัน้ที ่ 1          หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 2 
                      ต้นทุนรับโอน      วัตถุดบิ        ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                               950 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                    950 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        800      800        800               800 
งานระหวา่งทําปลายงวด    150 (40%)                     150              -                  60 
หนว่ยท่ีจดัได้                950                 950           800     860 
 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย  :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
 

                                            ต้นทุนรับโอน       วัตถุดบิ     ค่าแรงงาน     ค่าใช้จ่ายการผลติ       รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด           -                   -              -                         -                     - 
ต้นทนุการผลติงวดปัจจบุนั          45,125-       4,000-        6,880-             7,740-            63,745-       
ต้นทุนรวม   45,125-      4,000-         6,880-             7,740-            63,745- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป  950             800             860                 860 
ต้นทุนต่อหน่วย                       47.50             5-                8-   9-                  69.50 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกเป็นสนิค้าสําเร็จรูป   (800 X 69.50)             55,600- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      ต้นทนุรับโอน  (150 X 47.50)              7,125- 
      คา่แรงงานทางตรง  (60 X 8)                             480- 
      คา่ใช้จา่ยการผลติ   (60 X 9)                             540-                 8,145-       
รวม                   63,745- 
   ในแผนกบรรจ ุ การใช้วตัถดุบิเม่ือผา่นกระบวนการผลติแล้ว  50%  ดงันัน้งานระหวา่งทําปลายงวด 
ทําเสร็จเพียง  40%  จงึยงัไมไ่ด้ใสว่ตัถดุบิในงานระหวา่งทําปลายงวด 
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5.  การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท 
 

การบนัทกึบญัชีต้นทนุช่วงการผลติจะคล้ายกบัการบนัทกึบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํา คือ เม่ือมีการเบกิ
วตัถดุบิทางตรงมาใช้ในการผลติ     เม่ือมีคา่แรงงานทางตรงเกิดขึน้จะบนัทกึเข้าบญัชีงานระหวา่งทํา
ในแผนกนัน้ สว่นคา่ใช้จ่ายการผลติอาจปฏิบตัไิด้ 2 วิธี คือ การบนัทกึคา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเกิดขึน้จริง 
และการบนัทกึคา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน  ตามอตัราคา่ใช้จ่ายการผลติท่ีกําหนดขึน้ลว่งหน้า 
 

วิธีที่  1 ค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างงวด   จะบนัทึกเข้าบญัชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิต  
เม่ือสิน้งวดจะปิดโอนเข้าบญัชีงานระหวา่งทํา วิธีนีใ้ห้ผลดีเม่ือกิจการทําการผลิตอย่างสม่ําเสมอ เม่ือ
วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีเป็นต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปรแล้ว ต้นทุนคงท่ีเป็น
สว่นประกอบสําคญัของต้นทนุการผลติรวม 
 

วิธีที่   2  คา่ใช้จ่ายการผลิตจะบนัทึกโดยใช้อตัราคา่ใช้จ่ายการผลิตท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า  เป็นหลกั-
การเดียวกบัการจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานของวิธีการบญัชีต้นทนุงานสัง่ทํา กรณีนีกิ้จการ
จะใช้เม่ือพบว่าปริมาณการผลิตไม่สม่ําเสมอ บางเดือนผลิตสินค้าเป็นจํานวนมาก บางเดือนผลิต  
สนิค้าเป็นจํานวนน้อย เม่ือวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายแล้วต้นทนุคงท่ีมีจํานวนสงูมากเม่ือเทียบกบัต้นทนุการ
ผลติรวม การใช้อตัราคา่ใช้จ่ายการผลติจะช่วยให้กิจการคํานวณต้นทนุผลติภณัฑ์สม่ําเสมอตลอดปี 
 

ในหน่วยการเรียนนีจ้ะใช้การบันทกึบัญชีวิธีที่  2    -  แผนกผสม  
 

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

ธ.ค.     1) 
 
 
 

งานระหวา่งทํา – แผนกผสม 
            คมุวตัถดุบิ 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –    
             แผนกผสม 
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกผสม 

 47,225 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
20,000 
14,850 
12,375 

 
 

 
-
-
- 
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สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 
เดบติ 

 
เครดติ 

ธ.ค      2) 
 
 
 
 
 

งานระหวา่งทํา – แผนกบรรจ ุ
            งานระหวา่งทํา – แผนกผสม 
บนัทกึต้นทนุการผลติท่ีผลติเสร็จ จํานวน  
950 หน่วย จากแผนกผสมโอนไปแผนก
บรรจ ุ

 45,125 
 

-  
45,125 

 
- 

 
 
การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป -  แผนกบรรจุ 
 

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 
รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

 
เดบติ 

 
เครดติ 

ธ.ค.     3) 
 
 
 
 
 
 
           4) 

งานระหวา่งทํา – แผนกบรรจ ุ
            คมุวตัถดุบิ 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –    
             แผนกบรรจ ุ
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกบรรจ ุ
 
สนิค้าสําเร็จรูป 
            งานระหวา่งทํา – แผนกบรรจ ุ
บนัทกึต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จ และโอน
ไปสนิค้าสําเร็จรูป 
 

 18,620 
 
 
 
 
 
 
       55,600 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
4,000 
6,880 
7,740 

 
 
 
 

       55,600 

 
-
-
- 
 
 
 
 
- 
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การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 
บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกผสม 

             
            คมุวตัถดุบิ                              20,000-          2)    แผนก- บรรจ ุ                        45,125- 
  1)      คา่แรงงานทางตรง                   14,850-                 ยอดยกไป  (ปลายงวด)            2,100-    
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน    12,375- 

 
 

บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกบรรจุ 
             
    2)    แผนก -  ผสม                           45,125-          4)    สนิค้าสําเร็จรูป                     55,600- 
           คมุวตัถดุบิ                                 4,000-                  ยอดยกไป  (ปลายงวด)            8,145- 
  3)      คา่แรงงานทางตรง                     6,880-                         
           คา่ใช้จา่ยการผลติคดิเข้างาน      7,740-     
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1.  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้า่เป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทนุการผลติ

แบบ 5  ขัน้ตอน  กรณีไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวด 
2.  ครูกลา่วนําถึงความรู้เดมิ เก่ียวกบัต้นทนุช่วง-
การผลติ  
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฎี 
1.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการจดัทํา
รายงานต้นทนุการผลติแบบ  5  ขัน้ตอน  กรณีไม่
มีงานระหวา่งทําต้นงวดทัง้  2  แผนก       ตาม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีแจกให้และ

ใช้ power  point  ประกอบการสอน 
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่  จํานวน   5     
กลุม่    โดยในแตล่ะกลุม่แบง่โดยให้นกัศกึษา 
จบัฉลากแบง่กลุม่กนัเอง    
2.ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตัิ
โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ช่วยกนัทํางานกลุม่   
ปรึกษาทําความเข้าใจและออกมารายงานหน้า

ชัน้เรียนโดยครูเป็นท่ีปรึกษาเม่ือนกัศกึษามี

ปัญหา 
3. ครูมอบหมายให้ตอบคําถาม/แบบฝึกหดั 
เป็นงานมอบหมาย 
4. ครูและนกัศกึษาช่วยกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
หลงัจากตรวจงานแล้ว 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
       
 
2.  นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 

 
1.  นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 

 
 
1.  นกัศกึษาจบัฉลากแบง่กลุม่จํานวน  2  กลุม่ 
 
 
2.  นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา
กิจกรรมกลุม่   ตามท่ีได้รับและนําเสนอหน้าชัน้
เรียนตามกลุม่ ท่ีได้รับมอบหมายโดยส่ือ power  
point   
 
3. นกัศกึษาตอบคําถาม/แบบฝึกหดั 
 
4. นกัศกึษาช่วยกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้สรุป 
6.  แจกแบบประเมินผล  การนําเสนอของแตล่ะ
กลุม่  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามและช่วยกนั
สรุปเนือ้หาท่ีเรียน 
7.   ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power  point    
 

 
6.  นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัของสมาชิก
แตล่ะกลุม่   พร้อมทัง้ประเมนิผลการนําเสนอ
ของแตล่ะกลุม่ 
7.  นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 

 
 

งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.  คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ  2  กลุม่  (งานกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.   power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี 1  

  

การประเมินผล 
 

1.   จากแบบฝึกหดั 
2.   จากการซกัถามผู้ เรียน   
3.   สงัเกตจากความตัง้ใจในการฟังคําบรรยาย 
4.   สงัเกตจากความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ
5.   จากแบบฟอร์มประเมนิผลการนําเสนอกิจกรรมของกลุม่ 
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บันทกึหลังการสอน               
 

       ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี   
2. ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมใน

การนําเสนอหน้าชัน้เรียนดี  สามารถทํากิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้อง 
3. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษากนัเอง  สว่นใหญ่ประเมินในระดบัปานกลาง  

(พอใช้ ) 
4. นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2. หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้เฉลยแบบฝึกหดัเพ่ือให้นกัศกึษาแก้ไขให้ถกูต้อง 
 
 
 

        ลงช่ือ ……..…รตกิลุ……………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                              (นางสาวรตกิลุ  เหลา่ธรรมยิง่ยง) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่        1 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่     3 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต คาบรวม      12  

ช่ือเร่ือง    การทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีมีหนว่ยเพิ่ม) จาํนวนคาบ   4 

  

หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

      1.  การเพิม่วตัถดุบิในกระบวนการผลติ 
       2.  การจดัทํารายงานต้นทนุการผลติ  (กรณีมีหนว่ยเพิ่ม)  
 

สาระสาํคัญ 
 

           อตุสาหกรรมการผลติหลายประเภทท่ีนอกจากจะใสว่ตัถดุบิในแผนกแรกแล้ว  ยงัมีการเพิม่
หรือใสว่ตัถดุบิ   ในแผนกผลติตอ่ ๆ  อีกด้วย   ซึง่ผลการเพิ่มวตัถดุบิอาจมีผลทําให้   ไมมี่หนว่ยผลติ
เพิ่มแตมี่ผลทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูขึน้,  มีหนว่ยผลติเพิ่มขึน้แตต้่นทนุการผลติไมเ่พิ่ม  หรือมีหนว่ย
ผลติเพิ่มและต้นทนุการผลติตอ่หน่วยสงูขึน้  ทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยเปล่ียนแปลงไป  
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
 

        จุดประสงค์ทั่วไป 
        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถงึการเพิ่มของหนว่ยผลติและสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วง 
การผลติในกรณีเพิ่มวตัถดุบิในกระบวนการผลติได้      
          

       จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
        เม่ือศกึษาแล้ว  นกัศกึษาสามารถ 

   1.  บอกถึงสาเหตกุารเพิ่มของวตัถดุบิซึง่ทําให้หน่วยผลติเพิ่มขึน้ได้ 
   2.  จดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ กรณีเพิ่มวตัถดุบิในกระบวนการผลติได้ 

           

เนือ้หาสาระ 
 

  1.  การเพิ่มวัตถุดบิในกระบวนการผลิต  
      ในอตุสาหกรรมการผลติหลาย ๆ  ประเภทท่ีนอกจากการใสว่ตัถดุบิในแผนกแรกแล้ว  ยงัมี 

การเพิ่มหรือใสว่ตัถดุบิในแผนกผลติตอ่ ๆ ไปอีกด้วย ซึง่ผลจากการเพิ่มวตัถดุบิอาจมีผลทําให้ 
            1.1   ไมมี่หนว่ยผลติเพิ่มแตมี่ผลทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยสงู  เชน่ โรงงานประกอบรถยนต์   
การใสชิ่น้สว่น ตวัถงั ยางรถยนต์ เป็นต้น ไมไ่ด้เพิ่มจํานวนรถแตเ่ป็นการเพิ่มต้นทนุการผลติ 
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            1.2   มีหนว่ยผลติเพิ่มขึน้แตต้่นทนุการผลติไมเ่พิ่ม เช่น การเตมินํา้ในกระบวนการผลติ                    
เป็นการเพิ่มต้นทนุการผลติน้อยมากแตต้่นทนุตอ่หน่วยต่ําลง  เชน่นํา้ผลไม้เข้มข้น 40%  
            1.3   มีหนว่ยผลติเพิ่มขึน้และทําให้ต้นทนุตอ่หน่วยเปล่ียนแปลงไป  เช่น  การเตมินํา้ตาลใน
นํา้อดัลมทําให้มีหนว่ยผลติเพิ่มขึน้ในแผนกท่ี  2   หรือแผนกตอ่ ๆ   ไป  และทําให้ต้นทนุตอ่หน่วยสงู
กวา่แผนกแรกด้วย 
 
ตวัอย่างที่  1.1  บริษัท สหอตุสาหกรรม จํากดั เป็นผู้ผลติสนิค้าออกจําหน่าย  มีกระบวนการผลติ 
เป็น   2  แผนก คือแผนกผสม และแผนกบรรจ ุในเดือน ธนัวาคม 2556   มีข้อมลูเกิดขึน้ตาม
รายละเอียดดงันี ้(ไมมี่งานระหวา่งทําต้นงวด) 
        - แผนกผสม มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของการผลติ สว่นคา่แรงงานและคา่ใช้จ่าย 
            การผลติมีการใช้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ 
        - แผนกบรรจุ ไมมี่การใช้วตัถดุบิ คา่แรงงานและคา่ใช้จ่ายการผลติเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอ 
             ตลอดกระบวนการผลติ  
         แผนกผสม      แผนกบรรจุ 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
         หนว่ยเร่ิมผลติ            1,000        950 
         หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกบรรจ ุ                    950  
         หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปสนิค้าสําเร็จรูป                     1,250  
         งานระหวา่งทําปลายงวด : 
         - แผนกผสม  (วตัถดุบิทางตรง  100%                                 50                             
                               ต้นทนุแปรสภาพ  80%)  
       - แผนกบรรจุ  (ต้นทนุแปรสภาพ   40%)                                                          200 
  
  
ในแผนกบรรจุมีหน่วยเพิ่ม      500  หน่วย 
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บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกผสม 

สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 
 

แผนกผสม 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1                    หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
                วัตถุดบิ                  ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                            1,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 1,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        950           950          950 
งานระหวา่งทําปลายงวด                 50 (80%)                             50                                 40 
หนว่ยท่ีจดัได้             1,000                    1,000               990 
 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกบรรจุ 

สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 
 

แผนกบรรจุ 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย)  :  ขัน้ที ่1                       หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 2 
                     ต้นทุนรับโอน                ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                               950 
หน่วยผลิตเพิ่ม              500 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 1,450 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก     1,250                     1,250                  1,250 
งานระหวา่งทําปลายงวด    200 (40%)                            200                               80 
หนว่ยท่ีจดัได้             1,450                     1,450       1,330 
 
ในแผนกบรรจ ุ มีหนว่ยเพิ่ม  500  หน่วย  ดงันัน้จะทําให้ปริมาณการผลติเพิ่มขึน้อีก  500  หน่วย 
รวมหน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ  1,450  หนว่ย 
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 1.2  การจัดทาํรายงานต้นทุนการผลิต (กรณีมีหน่วยเพิ่ม) 
       ในกรณีมีหนว่ยเพิ่ม  การจดัทํารายงานต้นทนุการผลติ  ในขัน้ท่ี  1  จะมีหน่วยผลติ 
เพิ่มขึน้  ซึง่หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบต้อง เทา่กบั หนว่ยท่ีจดัได้    สว่นในขัน้ท่ี 2,3,4 และขัน้ท่ี  5  การ
จดัทํารายงานต้นทนุการผลติ  เหมือนกบัการจดัทํารายงานต้นทนุการผลติตามท่ีกลา่วมาแล้ว  
 

         ตัวอย่างที่ 1.2  บริษัทสหอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตนํา้ผลไม้ โดยผ่านกระบวนการผลิต 2 
แผนก คือแผนกท่ี  1  และแผนกท่ี  2    
               -  แผนกที่  1  ทําหน้าท่ีคัน้นํา้องุ่น มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของการผลติ    

สว่นคา่แรงงาน และคา่ใช้จา่ยการผลติ มีการใช้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ      
            -  แผนกที่  2  ทําหน้าท่ีเตมินํา้เช่ือม และบรรจ ุมีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของการผลติ 

สว่นคา่แรงงาน และคา่ใช้จา่ยการผลติ มีการใช้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ 
 

         ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุการผลติท่ีเกิดขึน้ในเดือน ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้ 
     

   แผนกที่ 1                     แผนกที่  2 
 
    ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
     หน่วยเร่ิมผลติ                                                         10,000         
     หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกท่ี  2        8,000 
     หน่วยผลติเพิ่ม                       1,600 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนไปสนิค้าสําเร็จรูป                       9,000  
     งานระหวา่งทําปลายงวด : 
     -  แผนกท่ี  1  (วตัถดุบิทางตรง  100%                        2,000                             
                          ต้นทนุแปรสภาพ   20%)  
     -  แผนกท่ี  2  (วตัถดุบิทางตรง  100%                                                                   600  

                          ต้นทนุแปรสภาพ   30%)    
                       
    ต้นทนุการผลิต (บาท) : 
      วตัถดุบิทางตรง                                                         50,000-                            28,800- 
     คา่แรงงานทางตรง    67,200-       18,360- 
     คา่ใช้จ่ายการผลติ    42,000-         9,180- 
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แผนกที่  1 
บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 

รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกที่ 1 
สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1         หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 

            วัตถุดบิ                 ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                             10,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                  10,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        8,000                       8,000          8,000 
งานระหวา่งทําปลายงวด    2,000 (20%)                         2,000                             400 
หนว่ยท่ีจดัได้              10,000                      10,000               8,400 
 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
      
                                                  วัตถุดบิ             ค่าแรงงาน           ค่าใช้จ่ายการผลติ            รวม 

ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด       50,000-            67,200-                 42,000-              159,200-       
ต้นทุนรวม               50,000-            67,200-                 42,000-              159,200- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป          10,000               8,400                     8,400 
ต้นทุนต่อหน่วย                           5-       8-            5-                     18- 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที ่5 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกไปแผนกท่ี  2   (8,000 X 18)                                 144,000- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง   (2,000 X 5 )             10,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (400 X 8)    3,200- 
      คา่ใช้จา่ยการผลติ    (400 X 5)               2,000-                         15,200-       
รวม                159,200- 
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แผนกที่  2 
บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 

รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกที่ 2 
สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย)  :  ขัน้ที ่ 1          หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 2 
      ต้นทุนรับโอน       วัตถุดบิ        ต้นทุนแปรสภาพ 

หนว่ยเร่ิมผลติ                                8,000 
หน่วยผลิตเพิ่ม      1,600 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้                           9,600 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก         9,000            9,000            9,000       9,000 
งานระหวา่งทําปลายงวด        600 (30%)               600               600                  180 
หนว่ยท่ีจดัได้                  9,600                      9,600            9,600       9,180 
      

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย  :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
      

                                             ต้นทุนรับโอน       วัตถุดบิ       ค่าแรงงาน    ค่าใช้จ่ายการผลติ     รวม 

ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด      144,000-       28,800-      18,360-         9,180-          200,340-       
ต้นทุนรวม              144,000-       28,800-      18,360-         9,180-          200,340- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป  9,600           9,600           9,180          9,180 
ต้นทุนต่อหน่วย                          15 -               3 -                2 -              1-                  21- 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที ่5 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกเป็นสนิค้าสําเร็จรูป   (9,000 X 21)                                189,000- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      ต้นทนุรับโอน  (600X15)                     9,000- 
      วตัถดุบิทางตรง  (600 X 3)                    1,800- 
      คา่แรงงานทางตรง  (180 X 2)                      360-  
      คา่ใช้จา่ยการผลติ  (180 X 1)                                  180-                    11,340-       
รวม                                                    200,340- 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทุนการผลิต

กรณีมีหน่วยเพิ่ม 
2.  ครูกล่าวนําถึงความรู้เดิม เก่ียวกับรายงาน
ต้นทนุช่วงการผลติทัง้  5  ขัน้ตอน  
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.   ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการ
จดัทํารายงานต้นทนุการผลติกรณีมีหนว่ยเพิ่มทัง้  
2  แผนก  ตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ท่ีแจกให้ โดยใช้ power  point ประกอบการสอน 
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูให้นกัศกึษาแบง่กลุม่ช่วยกนัทํากิจกรรม 
ปฏิบตัทิัง้  2  ข้อ  โดยให้สง่ภายในคาบเรียน 
2. ครูและนกัศกึษาช่วยกนัเฉลยตามกิจกรรม
กลุม่ท่ีปฏิบตั ิ
 
ขัน้สรุป 
1.   ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ  power  point  
2.   ครูแจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
     และแบบทดสอบยอ่ยหนว่ยท่ี  1     

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 
 
2.   นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 

 
1.   นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 

 
1.  นกัศกึษาแบง่กลุม่  จํานวน  2  กลุม่ 
ระดมความคดิและร่วมมือกนัทํากิจกรรมกลุม่   
2. นกัศกึษาช่วยกนัเฉลยตามกิจกรรมกลุม่ท่ี
ปฏิบตั ิ
 
 

1.  นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 
2.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
      และแบบทดสอบยอ่ยหน่วยท่ี  1 
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งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

 1.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ  2  กลุม่   
 2.  ให้นกัศกึษาไปศกึษาการรายงานต้นทนุการผลติด้วยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
 2.    power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  1  

  

การประเมินผล 
 1.   จากการซกัถามผู้ เรียน 
 2.   จากแบบฝึกหดังานมอบหมาย 
 3.   สงัเกตจากการความตัง้ใจการฟังคําบรรยาย 
 4.   ประเมนิจากแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบยอ่ย 

 

บันทกึหลังการสอน  
 

   ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี     ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกกรม  

นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรม 
3.   นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลาท่ีกําหนด  
2. จากการตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบยอ่ย  นกัศกึษาสว่นใหญ่ได้คะแนน  
       ในระดบัปานกลาง  

 
 
 
 

                                                                     ลงช่ือ ……..…รตกิลุ……………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                            (นางสาวรตกิลุ  เหลา่ธรรมยิ่งยง) 
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                       แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่         2 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่      1 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต(ต่อ) คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง   การทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด)   
                วิธีถวัเฉลี่ย 

จาํนวนคาบ    4 

  

หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

       การจดัทํารายงานต้นทนุการผลติ  (กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด)  วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั  
(Weighted  Average  Costing) 
 

สาระสาํคัญ 

       

       การคํานวณต้นทนุการผลติแบบถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั    (Weighted  Average  Costing) 
วิธีนีจ้ะนําต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด   รวม  กบัต้นทนุงานท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั   เพ่ือหาต้นทนุรวม 
แล้ว  หาร  ด้วยหน่วยเทียบสําเร็จรูป   (Equivalent  Unit)     จะได้ต้นทนุตอ่หน่วยตามวิธีถวัเฉลีย่- 
ถ่วงนํา้หนกั       การใช้วธีินีถื้อวา่งานระหวา่งทําต้นงวดเป็นต้นทนุของงวดปัจจบุนัซึง่ไมไ่ด้ทําให้เกิด
ความแตกตา่งในต้นทนุการผลติระหวา่งสนิค้าท่ีผลติเสร็จ       ซึง่มีสว่นหนึง่คงเหลือมาจากงวดก่อน
กบัสนิค้าท่ีเร่ิมผลติในงวดปัจจบุนั 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
       

     จุดประสงค์ทั่วไป 
 

        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติในกรณี  มีงาน
ระหวา่งทําต้นงวด  ด้วยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั   การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป และ การ
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป      รวมทัง้บรูณาการคณุธรรมจริยธรรมในด้านความมี
วินยั 

     

    จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

       1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด
ด้วยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั   (Weighted  Average  Costing)  ได้ถกูต้อง 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปและผา่นไปบญัชีแยกประเภท 
      ทัว่ไปได้อยา่งถกูต้อง 
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           3.   นกัศกึษามีวนิยัในการตรงตอ่เวลาและปฏิบตัติามระเบียบแบบแผนของวิทยาลยัฯ 
เนือ้หาสาระ 
 

การจัดทาํรายงานต้นทุนช่วงการผลิต กรณีที่มีงานระหว่างทาํต้นงวด  
 

ในการจดัทํารายการต้นทนุช่วงพบว่ามีปัญหาตา่ง ๆ  ดงันี ้ หน่วยท่ีผลิตเสร็จและโอนออก ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นหน่วยผลิตท่ีมาจากงานระหว่างทําต้นงวด หรือเป็นหน่วยท่ีเร่ิมผลิตในงวด
ปัจจบุนั งานระหวา่งทําต้นงวดมีขัน้ความสําเร็จแล้วเท่าไร และจะนํามาเก่ียวข้องกบังานท่ีเร่ิมผลติใน
งวดปัจจุบนัหรือไม่ ต้นทุนของงานระหว่างทําต้นงวดควรนํามารวมกบัต้นทุนปัจจุบนัท่ีเกิดขึน้ใน

แผนกหรือไม ่
การตอบปัญหาดงักลา่วขึน้อยูก่บัการท่ีกิจการใช้วิธีการคํานวณต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวดด้วย

วิธีใด ซึง่มีวธีิท่ีเป็นท่ีนิยมอยู ่ 2 วิธี ดงันี ้
         1.1   วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  (Weighted  Average)  
         1.2   วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน   (First-in  First-out) 
ซึง่จะกลา่วถึงเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
 

วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average) 
         

การบญัชีต้นทุนช่วงมีลกัษณะการผลิตต่อเน่ือง (Continuous Process) เม่ือสิน้งวดยงัมี   
สนิค้าบางสว่นซึง่ยงัผลติไมเ่สร็จ วิธีนีนํ้าต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด รวม กบัต้นทนุงานท่ีเกิดขึน้ใน

งวดปัจจบุนั เพ่ือหาต้นทนุรวมแล้ว หาร ด้วยหน่วยเทียบสําเร็จรูป (Equivalent Unit) จะได้ต้นทนุ  
ตอ่หน่วยตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั การใช้วิธีนีไ้มทํ่าให้เกิดความแตกตา่งในต้นทนุการผลิตระหว่าง
สินค้าท่ีผลิตเสร็จ ซึ่งมีส่วนหนึ่งคงเหลือมาจากงวดก่อนกับสินค้าท่ีเร่ิมผลิตในงวดปัจจุบนั โดย
พิจารณาว่างานระหว่างทําต้นงวดท่ีนํามาผลิตต่อในงวดปัจจุบนันัน้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตใน
ปัจจบุนั ดงันัน้ ต้นทนุของงานระหว่างทําต้นงวดจึง รวม กบัต้นทนุปัจจบุนั การคํานวณหน่วยเทียบ-
สําเร็จรูปจงึถือวา่ งานท่ีได้ทําในอดีตถือเสมือนหนึง่เป็นงานท่ีได้ทําในปัจจบุนัด้วย 
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การคดิต้นทนุการผลิตวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 
 

  
                                 +       +                            =            = 
  
                                                                                               หาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  1   เส้นทางต้นทนุการผลติวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
 

ตวัอย่างที่  1   บริษัทเอกอตุสาหกรรม จํากดั   มีข้อมลูการผลติดงันี ้ 
     หนว่ยงานระหวา่งทําต้นงวด                              1,500  หน่วย 
     หนว่ยเร่ิมผลติ                                                 15,000  หน่วย 
     หนว่ยผลติเสร็จและโอนออก                            14,500   หนว่ย 
     หนว่ยงานระหวา่งทําปลายงวด                          2,000   หนว่ย 
 

ขัน้ที่ 1 วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 
        ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
           งานระหวา่งทําต้นงวด                                      1,500 
           หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
           หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     16,500 
           หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                         14,500    

ต้นทุนงานระหว่างทาํ 
ต้นงวด 

ต้นทุนการผลิต  
ในงวดปัจจุบัน 

ต้นทุนรวม 

หน่วยเทยีบสําเร็จรป 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทุนหน่วยที่ผลติเสร็จ
และโอนออก 

ต้นทุนงานระหว่างทาํ
ปลายงวด 
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           งานระหวา่งทําปลายงวด                      2,000  
           หนว่ยท่ีจดัได้                        16,500 
 
 

ขัน้ที่  2  หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 
ถ้างานระหว่างทําต้นงวดจํานวน 1,500 หน่วย ผลิตเสร็จเพียง 60% โดยมีการใช้วตัถดุิบใน    

ตอนต้นของกระบวนการผลิต แรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอด
ช่วงการผลติ  งานระหวา่งทําปลายงวดจํานวน  2,000  หน่วย ผลติเสร็จเพียง  80% 
 

การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 
 

หนว่ยเทียบสําเร็จรูปของวตัถดุบิ    =  หน่วยนบัได้  X   จํานวนใช้ไปของวตัถดุบิทางตรง 
 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                   =       14,500  X   100%      =   14,500  หน่วย                                
งานระหวา่งทําปลายงวด                        =         2,000  X   100%        =     2,000  หน่วย 
 

การใช้วตัถดุิบ ถึงแม้ว่างานระหว่างทําปลายงวดจะสําเร็จเพียง 80% แต่ได้มีการใส่วตัถดุิบใน     
ตอนต้นของกระบวนการผลติ  ดงันัน้จงึมีการใช้วตัถดุบิไปทัง้หมด 100% 
 

หนว่ยเทียบสําเร็จรูปของต้นทนุแปรสภาพ =  หน่วยนบัได้  X   ขัน้ความสําเร็จของต้นทนุแปรสภาพ 
 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                    =         14,500  X   100%       =   14,500  หน่วย                                
งานระหวา่งทําปลายงวด                         =           2,000  X   80%         =     1,600  หน่วย 
 

คา่แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายการผลติท่ีเรียกวา่ต้นทนุแปรสภาพ  เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอด
การผลติ  ดงันัน้เม่ืองานเสร็จเพียง  80%  จงึถือได้วา่งานระหวา่งทําปลายงวดเสร็จเพียง  80% 
 
   

  ปริมาณการผลิต (หน่วย) ข้ันที ่ 1                      หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป  ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                   ต้นทุนแปรสภาพ 
   งานระหวา่งทําต้นงวด                   1,500 
   หน่วยเร่ิมผลติ                             15,000 
   หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                  16,500 
   หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       14,500            14,500        14,500  
   งานระหวา่งทําปลายงวด                2,000  80%              2,000                       1,600 
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   หน่วยท่ีจดัได้                   16,500                     16,500                     16,100 
 
 
ขัน้ที่  3   ต้นทุนรวม 

การรวบรวมต้นทนุท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด ในรูปของต้นทนุรวม (Total Cost) โดยนําต้นทนุ
งานระหวา่งทําต้นงวด   บวก    ต้นทนุงานปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้   โดยแยกเป็นต้นทนุของวตัถดุบิทางตรง  
แรงงานทางตรงและคา่ใช้จ่ายการผลิต และในกรณีเป็นแผนกผลิตท่ี 2 และ 3 จะมีต้นทนุของหน่วย
รับโอนรวมอยูด้่วย 
 

ต้นทุนรวม ข้ันที ่ 3       
                                                 วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด         9,000-                3,600-                  2,700-                 15,300- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด      90,000-              60,800-                45,600-              196,400-       
ต้นทุนรวม              99,000-              64,400-                48,300-              211,700- 
 
 

ขัน้ที่  4  ต้นทุนต่อหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 
คํานวณต้นทนุตอ่หน่วย (Unit cost) ซึง่คํานวณได้ 

ต้นทนุตอ่หน่วย     =     ต้นทนุรวม /  หนว่ยเทียบสําเร็จรูป  
โดยนําขัน้ท่ี 3  หาร ด้วยหนว่ยเทียบสําเร็จรูปในขัน้ท่ี  2  จะได้ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบสําเร็จรูป 
 
 
                                                          วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต           รวม 
 

ต้นทุนรวม                 99,000-              64,400-                48,300-            211,700- 
หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป               16,500               16,100                 16,100 
ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบเท่า       6-                      4-                        3-                        13- 
 

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเท่า จะเท่ากบั 13- บาท โดยนําผลรวมของต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเท่าวตัถดุิบกบั
ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเท่าต้นทนุแปรสภาพ มิได้นําเอาต้นทนุรวม หาร ด้วยปริมาณหน่วยท่ีผลิตได้ 
คือ  211,700 / 14,500   =   14.60 บาท 
ทัง้นีเ้พราะ 14,500 หน่วย เป็นหน่วยผลติได้ มิใช่หน่วยเทียบเท่า 
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ขัน้ที่  5  สรุปต้นทุนการผลิต  

การคํานวณต้นทนุของหน่วยท่ีผลิตเสร็จท่ีอยู่ในแผนกและท่ีโอนออก ไปยงัแผนกถดัไปหรือ

โอนไปเป็นสินค้าสําเร็จรูป และคํานวณต้นทนุของงานระหว่างทําปลายงวด โดยนําหน่วยเทียบ 
สําเร็จรูปในขัน้ตอนท่ี  2  มาคํานวณ  ดงันี ้
         1.   ต้นทนุของหน่วยท่ีทําเสร็จและโอนออก  คูณ  ต้นทนุตอ่หนว่ยในขัน้ท่ี   4 
         2.   ต้นทนุของหน่วยงานระหวา่งทําปลายงวด   คูณ  ต้นทนุตอ่หนว่ยในขัน้ท่ี  4 
 
 

ต้นทุนของหน่วยที่ทาํเสร็จและโอนออก 
     ต้นทนุของหน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก     =  14,500 หนว่ย X 13  บาท      =  188,500 บาท 
 

ต้นทุนของหน่วยงานระหว่างทาํปลายงวด 
    งานระหวา่งทําปลายงวดให้แยกคํานวณตามเปอร์เซน็ต์ของงานท่ีผลติเสร็จ  เพราะใสว่ตัถดุบิและ 
ต้นทนุแปรสภาพ (แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลติ) ตา่งกนั ดงันี ้
 

     ใช้วตัถดุบิ  100%             ต้นทนุวตัถดุบิ                   2,000 หนว่ย  X  6 บาท   =  12,000  บาท  
     ใช้แรงงานทางตรง  80%   ต้นทนุแรงงานทางตรง       1,600  หนว่ย  X 4 บาท    =   6,400  บาท 
     ใช้คา่ใช้จ่ายการผลติ  80% ต้นทนุคา่ใช้จ่ายการผลติ   1,600  หน่วย  X 3 บาท   =   4,800  บาท 
 
สรุปต้นทุนการผลิต (บาท)   
 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       (14,500 X 13)                          188,500- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (2,000 X 6)   12,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,600 X 4)    6,400- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ (1,600 X 3)    4,800-                  23,200-                       
 รวมต้นทนุหนว่ยท่ีผลติ                                                                                        211,700- 
 

ถ้าในกรณีท่ีต้นทนุรวมของหน่วยท่ีผลิตได้  211,700 – บาท ไม่เท่ากบัต้นทุนรวมท่ีคิดเข้า
แผนกในขัน้ท่ี 3 แสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ต้องหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถกูต้อง เพราะถ้า
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คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูปผิดในขัน้ท่ี 2 จะทําให้การสรุปต้นทนุในขัน้ท่ี 5 ผิดพลาดไปด้วย และ
จาก    ตวัอยา่งทัง้  5  ขัน้ สามารถนํามาจดัทํารายงานได้ดงันี ้

 
บริษัท…………………….……….. 

รายงานต้นทนุการผลติ -  แผนกท่ี ……(วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั) 
สําหรับเดือน……………………………..…….…… 

 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1           หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
              วัตถุดบิ                     ต้นทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                  1,500 
หนว่ยเร่ิมผลติ                            15,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 16,500 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก     14,500               14,500            14,500 
งานระหวา่งทําปลายงวด    2,000 (80%)                  2,000                         1,600 
หนว่ยท่ีจดัได้   16,500               16,500                    16,100 
 

ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเทยีบ (บาท) :   ขัน้ที ่ 3  และขัน้ที ่ 4 
      

                                                 วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด          9,000-                3,600-                  2,700-                 15,300- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด       90,000-              60,800-                45,600-              196,400-       
ต้นทุนรวม               99,000-              64,400-                48,300-              211,700- 
หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป             16,500               16,100                 16,100 
ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบเท่า      6-                      4-                        3-                        13- 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 
 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       (14,500 X 13)                                  188,500- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (2,000 X 6)   12,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,600 X 4)    6,400- 
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      คา่ใช้จ่ายการผลติ (1,600 X 3)    4,800-                          23,200-                       
 รวม                                                                                                            211,700- 
 
 



 
 

 

4-9 
  

จากตวัอย่างของบริษัทสหอตุสาหกรรม จํากดั  ในสปัดาห์ท่ีแล้วเป็นการผลิตครัง้แรก จึงไม่มี
งานระหว่างทําต้นงวด แตเ่ม่ือทําการผลิตตอ่ในเดือน มกราคม 2553 งานระหว่างทําปลายงวด ใน
แผนกท่ี1 ในเดือน ธนัวาคม 2555   จะเป็นงานระหวา่งทําต้นงวดในเดือน มกราคม  6 

ตวัอย่างที่  2   บริษัทสหอตุสาหกรรม จํากดั  มีกระบวนการผลติ 2 แผนก 
แผนกที่1 และแผนกที่ 2 มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของกระบวนการผลติ คา่แรงงานและ 

คา่ใช้จ่ายการผลติ เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ 
 ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุการผลติท่ีเกิดขึน้ในเดือน มกราคม 2556  มีดงันี ้ 
                                                                           แผนกที่ 1              แผนกที่ 2 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
งานระหวา่งทําต้นงวด : 
 - แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                          2,000                                                 
                       ต้นทนุแปรสภาพ 20%) 
 -  แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                                                                 600 
                        ต้นทนุแปรสภาพ 30%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                                                                    10,000                    9,000 
หนว่ยเพิ่ม                                                                                                                    2,100 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกท่ี  2                                 9,000  

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนเป็นสนิค้าสําเร็จรูป                                                     9,700 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
-  แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                           3,000                            
                       ต้นทนุแปรสภาพ  40%)  
- แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                                               2,000 

            ต้นทนุแปรสภาพ  40%) 
ต้นทุนการผลิตงานระหว่างทาํต้นงวด (บาท) : 
    ต้นทนุรับโอน                                                                             -                             9,000-                         
    วตัถดุบิทางตรง                                                          10,000-                        1,800- 
    คา่แรงงานทางตรง                                                            3,200-                       360- 
    คา่ใช้จา่ยการผลติ                                                                 2,000-                       180- 
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ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ปัจจุบัน  (บาท) : 
    วตัถดุบิทางตรง                                                                   50,000-                       33,300- 
    คา่แรงงานทางตรง                                                               83,500-                       20,640- 
    คา่ใช้จา่ยการผลติ                                                                49,000-                   10,320- 
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ตวัอย่างที่ 2 :   รายงานต้นทุนการผลิตวธีิถัวเฉล่ีย   แผนกที่ 1 
บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 

รายงานต้นทนุการผลิต - แผนกที่ 1 
สาํหรับเดอืน มกราคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) :    ขัน้ที ่ 1          หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
                    วัตถุดบิ                  ต้นทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                   2,000 (20%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                             10,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                  12,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก        9,000                 9,000                  9,000 
งานระหวา่งทําปลายงวด                3,000 (40%)                 3,000                              1,200 
หนว่ยท่ีจดัได้               12,000               12,000                            10,200 
 
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
                               วัตถุดบิ              ค่าแรงงาน         ค่าใช้จ่ายการผลติ          รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด           10,000-               3,200-                  2,000-            15,200- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด          50,000-             83,500-                49,000-          182,500-  
ต้นทุนรวม      60,000-              86,700-                51,000-          197,700- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป    12,000               10,200                 10,200   
ต้นทุนต่อหน่วย                              5-        8.50            5-           18.50            
 
สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกไปแผนกท่ี  2    (9,000 X 18.50)                                 166,500- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (3,000 X 5)                 15,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,200 X 8.50)                10,200- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ    (1,200 X 5)                  6,000-             31,200-       
รวม                 197,700- 
 
 



 
 

 

4-12 
  

ตวัอย่างที่ 2  :  รายงานต้นทุนการผลิตวิธีถัวเฉล่ีย  แผนกที่ 2 
บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 

รายงานต้นทนุการผลิต - แผนกที่ 2 
สาํหรับเดอืน มกราคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) : ขัน้ที ่ 1          หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) : ขัน้ที ่ 2 
                      ต้นทุนรับโอน       วัตถุดบิ       ต้นทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                     600 (30%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                              9,000 
หนว่ยเพิ่ม                                    2,100 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 11,700 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       9,700             9,700              9,700                9,700 
งานระหวา่งทําปลายงวด   2,000 (40%)               2,000              2,000                   800 
หนว่ยท่ีจดัได้             11,700           11,700            11,700              10,500 
 
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย (บาท) :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
                                        ต้นทุนรับโอน     วัตถุดบิ      ค่าแรงงาน     ค่าใช้จ่ายการผลติ    รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด           9,000-         1,800-           360-             180-             11,340- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด     166,500-       33,300-       20,640-        10,320-          230,760- 
ต้นทุนรวม             175,500-       35,100-       21,000-        10,500-          242,100- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป        11,700          11,700         10,500         10,500   
ต้นทุนต่อหน่วย                        15-            3-                 2-               1-            21 
 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที่ 5 

หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปเป็นสนิค้าสําเร็จรูป   (9,700 X 21)                                    203,700- 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
     ต้นทนุรับโอน  (2,000 X 15)                                      30,000- 
      วตัถดุบิทางตรง  (2,000 X 3)                    6,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (800 X 2)               1,600- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ    (800 X 1)                  800-                     38,400-       
รวม                                                                                                  242,100- 
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แผนกที่  1  
 
การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2553 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

ม.ค.    1) 
 
 
 
 
 
 
           2) 

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  1 
            คมุยอดวตัถดุบิ 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –    
             แผนกท่ี  1  
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  1 
 
งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2   
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  1 
บนัทกึต้นทนุการผลติท่ีผลติเสร็จ จํานวน  
9,000 หน่วย จากแผนกท่ี 1 โอนไป
แผนกท่ี  2 

 182,500 
 
 
 
 
 
 

166,500 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
50,000 
83,500 
49,000 

 
 
 
 

166,500 

 
-
-
- 
 
 
 
 
- 

 
 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท - บัญชีงานระหว่างทาํ 

 
บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  1 

         
           ยอดยกมา                                  15,200-      2)   งานระหวา่งทํา -  แผนกท่ี 2      166,500- 
           คมุยอดวตัถดุบิ                           50,000-            ยอดยกไป                                 31,200- 
 1)       คา่แรงงานทางตรง                      83,500- 
           คา่ใช้จา่ยการผลติคดิเข้างาน       49,000-                                                         
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                                                197,700-                                                        197,700- 
 
 
แผนกที่  2   
 
การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  
 

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2553 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

ม.ค.     3) 
 
 
 
 
 
           

           4) 

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2 
            วตัถดุบิทางตรง 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –  
             แผนกท่ี  2 
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  2 
 

สนิค้าสําเร็จรูป 
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2 
บนัทกึต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จ และโอน
ไปสนิค้าสําเร็จรูป 
 

 64,260 
 
 
 
 

 
  203,700 

 

- 
 
 
 

 
 
- 

 
33,300 
20,640 
10,320 

 
 
 

       

203,700 

 
- 
- 
- 

 
 

 
- 

  
 

 
บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  2  

             
              ยอดยกมา                               11,340-     4)   สนิค้าสําเร็จรูป               203,700- 
     2)     งานระหวา่งทําแผนก- ท่ี  1      166,500-            ยอดยกไป                            38,400- 
                วตัถดุบิทางตรง                        33,300- 
     3)     คา่แรงงานทางตรง                    20,640- 
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              คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน    10,320- 
                                                          242,100-                                                     242,100- 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทุนการผลิต

กรณีมีงานระหวา่งทําวิธีถวัเฉลี่ย 
2.  ครูกล่าวนําถึงความรู้เดิม เก่ียวกับรายงาน
ต้นทนุช่วงการผลติทัง้  5  ขัน้ตอน  
3.   ครูสอดแทรกคณุธรรม  จริยธรรมด้านความ
มีวินยั ให้ทกุคนเห็นความสําคญัและแจ้งเกณฑ์
การประเมนิ   
ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.   ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  
2.   ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการ
จดัทํารายงานต้นทนุการผลติกรณีมีงานระหวา่ง

ทําต้นงวด  วิธีถวัเฉลี่ย  ตามเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนท่ีแจกให้  โดยใช้ power  point
ประกอบการสอน 
ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่  2  กลุม่ 
โดยแตล่ะกลุม่แบง่ตามลําดบัเลขท่ีคูแ่ละค่ีเช่น  
1,3,5,7,9,  และ  2,4,6,8,    เป็นต้น 
2.  ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตั ิ
โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ระดมสมองช่วยกนั

ทํางานกลุม่  ปรึกษาหารือ  ทําความเข้าใจและ
ออกมารายงานหน้าชัน้เรียนโดยไมซ่ํา้คนเดมิ 
และครูแนะนําเม่ือนกัศกึษามีปัญหา   
3.  ครูมอบหมายงานให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดั 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 
 
2.   นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 
3.   นกัศกึษาได้รับการบรูณาการเร่ืองความมี
วินยั  การตรงตอ่เวลาและประเมินตนเอง
(แบบประเมินหมายเลข  2) 
 

1.   นกัศกึษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.   นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 

 
 
 

1.  นกัศกึษาแบง่กลุม่  จํานวน  2  กลุม่ 
 
 
2. นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา 
กิจกรรมกลุม่  ตามท่ีได้รับและนําเสนอหน้า
ชัน้เรียนตามกลุม่ท่ีได้รับ  โดยส่ือ power  
point 
 
3.  นกัศกึษาทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้สรุป 
1.  แจกแบบประเมินผล  การนําเสนอของแตล่ะ
กลุม่  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามและช่วยกนั
สรุปเนือ้หาท่ีเรียน 
2.   ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power  point  
 

 
1.  นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัของสมาชิก
แตล่ะกลุม่   พร้อมทัง้ประเมนิผลการนําเสนอ
ของแตล่ะกลุม่ 
2.  นกัศกึษาช่วยกนัสรุปและจดบนัทกึ 
 
 

 
 

งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.  คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ  2  กลุม่  (งานกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน) 
3.  ให้นกัศกึษาไปศกึษาการรายงานต้นทนุการผลติวธีิเข้าก่อน - ออกก่อน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.   power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  2  

  

การประเมินผล 
 

1.   จากการซกัถามผู้ เรียน 
2.  จากแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.  จากแบบฝึกหดังานมอบหมาย 
4.   สงัเกตจากการความตัง้ใจการฟังคําบรรยาย 
5.   จากแบบฟอร์มแบบประเมินความมีวนิยั 
6.   จากแบบฟอร์มประเมนิการสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ 
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บันทกึหลังการสอน               
 

       ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี     ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม   
       นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมในการนําเสนอหน้าชัน้เรียนดี   
       สามารถทํากิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้อง 
2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษากนัเอง  สว่นใหญ่ประเมินในระดบัดี 
      การประเมินตนเองด้านความมีวินยั  พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่มีวนิยัในระดบัปานกลาง 
3. นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลาท่ีกําหนด  
       ในการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ด้านความมีวินยั พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่มีวินยัใน  
       ระดบัพอใช้ 
2. หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้นําแนวคดิและคําตอบตดิไว้ท่ีป้ายนิเทศเพ่ือให้นกัศกึษา

แก้ไขให้ถกูต้อง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ ……..…รตกิลุ………………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                            (นางสาวรตกิลุ  เหลา่ธรรมยิ่งยง) 
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5-1 
 

                       แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่         2 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่      2 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต(ต่อ) คาบรวม       12  

ช่ือเร่ือง    การทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด) 
                    วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

จาํนวนคาบ    4 

  

หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

       1.  การจดัทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด)   วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
            (First  in   First  out) 
      2.  ข้อแตกตา่งระหวา่งวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัและวธีิเข้าก่อน – ออกก่อน 
 

สาระสาํคัญ 
       

การจดัทํารายงานต้นทนุช่วงด้วยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน   วธีินีต้้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวดเม่ือ
ผลติเสร็จ แยก จากต้นทนุการผลติในงวดปัจจบุนั โดยให้งานระหวา่งทําต้นงวดซึง่ผลติในงวดท่ีแล้ว
ผลติเสร็จก่อนเป็นรุ่นแรก   ตอ่จากนัน้จงึคดิต้นทนุของหน่วยท่ีเร่ิมนําเข้าผลติในปัจจบุนัและท่ีผลติ
เสร็จในงวดปัจจบุนั   ดงันัน้หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออกจะประกอบด้วย    หน่วยงานระหวา่งทํา-
ต้นงวด และหน่วยท่ีเร่ิมผลติในงวดปัจจบุนั 
        ข้อแตกตา่งระหวา่งวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัและวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนในการคํานวณหาปริมาณ
หนว่ยผลติ,  การคํานวณหนว่ยเทียบสําเร็จรูป, การคํานวณต้นทนุรวมและต้นทนุตอ่หนว่ย และการ
คํานวณต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 
 

             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติในกรณี     มีงาน
ระหวา่งทําต้นงวดด้วยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน   บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปและผา่นไปบญัชี
แยกประเภท              
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       จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ กรณีมีงานระหวา่งทําต้นงวด 
       ด้วยวธีิเข้าก่อน-ออกก่อนได้ถกูต้อง 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปและผา่นไปบญัชีแยกประเภท 
       ได้ถกูต้อง 
3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถทราบถึงข้อแตกตา่งระหวา่งวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัและ 
       วิธีเข้าก่อน – ออกก่อนได้ 

 

เนือ้หาสาระ 
 

1. การจัดทาํรายงานต้นทนุการผลิต (กรณีมีงานระหว่างทาํต้นงวด)วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
            (First  in   First  out) 

 

วิธีนีต้้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวดเม่ือผลติเสร็จ  แยก  จากต้นทนุการผลติในงวดปัจจบุนั 
โดยให้งานระหวา่งทําต้นงวดซึง่ผลติในงวดท่ีแล้ว ผลติเสร็จก่อนเป็นรุ่นแรก  ตอ่จากนัน้จงึคดิต้นทนุ
ของหนว่ยท่ีเร่ิมนําเข้าผลติในปัจจบุนั และผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั  

 หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออกจะประกอบด้วย 
1.1   หนว่ยท่ีเป็นงานระหวา่งทําต้นงวด 
1.2   หนว่ยท่ีผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั 
ดงันัน้ การคํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูปจึงเป็นการหาปริมาณงานท่ีทําในปัจจุบนัเท่านัน้  

สว่นงานระหวา่งทําท่ีทําตอ่ในงวดปัจจบุนัก็ให้คํานวณหน่วยเทียบสําเร็จรูปท่ีทําในปัจจบุนั  สว่นงาน
ระหวา่งทําปลายงวดจะคํานวณเหมือนกบัวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
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การคดิต้นทนุช่วงการผลิตวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน 
 
 

 

                                                      +                             = 
 
                                                          หาร 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1  เส้นทางต้นทนุช่วงการผลติ  วธีิ เข้าก่อน – ออกก่อน 
 
 
 

ตวัอย่างที่  1   บริษัทเอกอตุสาหกรรม จํากดั มีข้อมลูการผลติดงันี ้ 
     หนว่ยงานระหวา่งทําต้นงวด                              1,500  หน่วย 
     หนว่ยเร่ิมผลติ                                                 15,000  หน่วย 
     หนว่ยผลติเสร็จและโอนออก                            14,500   หนว่ย 
     หนว่ยงานระหวา่งทําปลายงวด                          2,000   หนว่ย 
 
 

 
 
 

ต้นทุนรวม ต้นทุนงวดก่อนทีอ่ยู่ใน 

งานระหว่างทาํต้นงวด 
ต้นทุนการผลติ 

ในงวดปัจจุบัน 

ต้นทุนต่อหน่วย 

ต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จ 
จากงานระหวา่งทําต้นงวด 

ต้นทนุหน่วยท่ีเร่ิมผลิต 
และเสร็จในงวดปัจจบุนั 

ต้นทนุหน่วยท่ีเร่ิมผลิต 

แตผ่ลติไมเ่สร็จในงวดปัจจบุนั 

=  งานระหวา่งทําปลายงวด 

หน่วยเทยีบสําเร็จรูป 
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ขัน้ที่ 1 วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 
         ปริมาณการผลิต  (หน่วย)   
           งานระหวา่งทําต้นงวด                                      1,500  
           หนว่ยเร่ิมผลติ                                                15,000 
           หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                                     16,500 
           หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก :     
                  งานระหวา่งทําต้นงวด                                1,500 
                  หน่วยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนั                          13,000       
           งานระหวา่งทําปลายงวด                      2,000  
           หนว่ยท่ีจดัได้                        16,500 
 
 

วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั และวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน มีข้อแตกตา่งกนั คือ หน่วยท่ีผลิตเสร็จและ      
โอนออก จะแยกงานระหว่างทําต้นงวดทําก่อน และหน่วยท่ีผลิตเสร็จในปัจจุบนั โดยถือว่างาน

ระหวา่งทําต้นงวดท่ียกมาจากเดือนก่อนต้องผลติให้เสร็จก่อน แล้วจึงใสง่านท่ีทําในปัจจบุนัและเสร็จ
ในปัจจบุนั สว่นงานท่ียงัทําไมเ่สร็จยกไปทําตอ่ในเดือนถดัไป เป็นงานระหวา่งทําปลายงวด 
 
                                  1,500                                15,000 
                                  1,500                        13,000                                 2,000 
                          ผลิตก่อน      ใส่ปัจจุบนัและผลิตเสร็จในปัจจุบนั       ปลายงวด  
 
ขัน้ที่  2 

ถ้างานระหว่างทําต้นงวดจํานวน 1,500 หน่วย ผลิตเสร็จเพียง 60% โดยมีการใช้วตัถดุิบใน    
ตอนต้นของกระบวนการผลิต แรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอด
ช่วงการผลติ  งานระหวา่งทําปลายงวดจํานวน  2,000  หน่วย ผลติเสร็จเพียง  80% 
 
การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของงานระหว่างทําต้นงวด ได้ใช้วตัถดุิบในงวดก่อนไปแล้ว 100% ดงันัน้   
ในงวดนีจ้ึงไม่ต้องใช้วตัถุดิบ ส่วนหน่วยท่ีผลิตเสร็จในปัจจุบนัและงานระหว่างทําปลายงวดได้ใช้  
วตัถดุบิทัง้ 100 % เน่ืองจากวตัถดุบิได้ใช้เม่ือเร่ิมต้นของกระบวนการผลติ 
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งานระหวา่งทําต้นงวด                            =       -0-    หน่วย 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จ                                   =  13,000  X   100%        =   13,000  หน่วย                                
งานระหวา่งทําปลายงวด                        =    2,000  X   100%        =    2,000  หน่วย 
 

หน่วยเทียบสําเร็จรูปของงานระหว่างทําต้นงวดมีต้นทนุแปรสภาพเกิดขึน้ในงวดก่อน 60% ใน
งวดนีจ้ึงใส่เพิ่มอีก 40% เพ่ือให้ครบทัง้ 100% สว่นหน่วยท่ีผลิตเสร็จในปัจจบุนัมีต้นทนุแปรสภาพ
เกิดขึน้ทัง้ 100%  และงานระหวา่งทําปลายงวดมีต้นทนุแปรสภาพเกิดขึน้  80 % 
 

หนว่ยเทียบสําเร็จรูปของต้นทนุแปรสภาพ   =  หน่วยนบัได้  X   ขัน้ความสําเร็จของต้นทนุแปรสภาพ 
งานระหวา่งทําต้นงวด =    1,500  X   40%         =       600  หน่วย 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนั                      =  13,000  X   100%       =   13,000  หน่วย                                
งานระหวา่งทําปลายงวด                           =    2,000  X   80%         =     1,600  หน่วย 
 
 

  ปริมาณการผลิต (หน่วย)  ข้ันที ่ 1                         หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป   ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                    ต้นทุนแปรสภาพ 
   งานระหวา่งทําต้นงวด                   1,500 (60%) 
   หน่วยเร่ิมผลติ                             15,000 
   หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                  16,500 
   หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก :     
           งานระหวา่งทําต้นงวด            1,500                           -                             600                   
           หนว่ยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนั      13,000                     13,000                   13,000  
   งานระหวา่งทําปลายงวด                2,000 (80%)             2,000                      1,600 
   หน่วยท่ีจดัได้                   16,500                     15,000                    15,200 
                                                                      

 
ขัน้ที่  3 

การรวบรวมต้นทนุท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด ในรูปของต้นทนุรวม (Total Cost) โดยนําต้นทนุ
งานระหว่างทําต้นงวดในรูปของต้นทุนรวม ส่วนต้นทุนของงานปัจจุบนัจะแยกตามต้นทุนท่ีเกิดขึน้
ของวตัถดุิบ  แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลิต  และในกรณีเป็นแผนกผลิตท่ี 2 และ 3 จะมีต้นทนุของ
หน่วยรับโอนรวมอยูด้่วย 
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ต้นทุนรวม ข้ันที ่ 3       
                                                 วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด            -          -            -                     15,300- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด      90,000-              60,800-                45,600-              196,400-       
ต้นทุนรวม              90,000-              60,800-                45,600-              211,700- 
 

ข้อแตกตา่งทัง้ 2 วิธี ในขัน้ท่ี 3 คือ  วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัจะแยกต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวดของ
วตัถดุบิ แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายการผลติ สว่นวธีิเข้าก่อน – ออกก่อนนัน้ ต้นทนุงานระหวา่ง-
ทําต้นงวดจะใช้ต้นทนุรวม 
            
ขัน้ที่  4 

ต้นทุนต่อหน่วยเทยีบสาํเร็จรูป 
                                                          วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต           รวม 

ต้นทุนรวม                 90,000-              60,800-                45,600-            211,700- 
หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป               15,000               15,200                 15,200 
ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบเท่า       6-                      4-                        3-                       13- 
 

ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเทา่ จะเท่ากบั 13- บาท โดยนําผลรวมของต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเทา่วตัถดุบิกบั
ต้นทนุตอ่หน่วยเทียบเทา่ต้นทนุแปรสภาพ คือ   6+4+3   =   13  บาท 
 
ขัน้ที่ 5 
สรุปต้นทุนการผลิต  

การคํานวณต้นทุนของหน่วยท่ีผลิตเสร็จท่ีอยู่ในแผนก และท่ีโอนออกไปแผนกถดัไปหรือโอน
ไปเป็นสินค้าสําเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยงานระหว่างทําต้นงวด และหน่วยท่ีผลิตเสร็จในปัจจุบัน 
รวมทัง้การคํานวณต้นทนุของงานระหว่างทําปลายงวด โดยนําหน่วยเทียบสําเร็จรูปในขัน้ท่ี 2 มา

คํานวณ ดงันี ้
1.  ต้นทนุของหน่วยท่ีทําเสร็จและโอนออก  

               1.1  งานระหวา่งทําต้นงวด (ยกมา) + หนว่ยท่ีผลติเพิ่มปัจจบุนั คูณ ต้นทนุตอ่หน่วย 
                      ในขัน้ท่ี 4 
               1.2  หน่วยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนั  คูณ ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบในขัน้ท่ี  4 

2.  ต้นทนุของหน่วยงานระหวา่งทําปลายงวด   คูณ  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบในขัน้ท่ี  4 
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ต้นทุนของหน่วยที่ทาํเสร็จและโอนออก 
      งานระหว่างทาํต้นงวดยกมา                                                                         15,300  บาท  
       หน่วยงานระหวา่งทําต้นงวดท่ีผลติเพิม่ปัจจบุนั  : 
          ใช้แรงงานทางตรง  40%   ต้นทนุแรงงานทางตรง   600 หนว่ย X 4 บาท      =    2,400  บาท 
          ใช้คา่ใช้จ่ายการผลติ  40% ต้นทนุคา่ใช้จ่ายการผลติ  600  หน่วย X 3 บาท  =   1,800  บาท 
     หน่วยที่ผลิตเสร็จปัจจุบัน 
         ต้นทนุของหน่วยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนัและโอนออก 13,000 หน่วย X 13  บาท  = 169,000 บาท 
ต้นทุนงานระหว่างทาํปลายงวด 
        งานระหวา่งทําปลายงวดให้แยกคํานวณตามเปอร์เซน็ต์ของงานท่ีผลติเสร็จ   เพราะใสว่ตัถดุบิ
และ  ต้นทนุแปรสภาพตา่งกนั ดงันี ้
 

       ใช้วตัถดุบิ  100%    ต้นทนุวตัถดุบิ                           2,000 หน่วย  X  6 บาท   = 12,000  บาท 
       ใช้แรงงานทางตรง  80%  ต้นทนุแรงงานทางตรง       1,600  หนว่ย X  4 บาท   =   6,400  บาท 
       ใช้คา่ใช้จา่ยการผลติ  80% ต้นทนุคา่ใช้จ่ายการผลติ 1,600  หน่วย X  3 บาท   =   4,800  บาท 
       ถ้าในกรณีท่ีต้นทนุรวมของหนว่ยท่ีผลติได้  211,700 – บาท   ไมเ่ท่ากบัต้นทนุรวมท่ีคดิเข้าแผนก
ในขัน้ท่ี  3  แสดงวา่มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ต้องหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถกูต้อง  เพราะถ้าคํานวณ
หนว่ยเทียบสําเร็จรูปในขัน้ท่ี  2  ผิด  จะทําให้การสรุปต้นทนุในขัน้ท่ี 5  ผิดพลาดไปด้วย 

สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที่ 5 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป : 
งานระหวา่งทําต้นงวด  : 
      ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด                                              15,300- 
      คา่แรงงานทางตรง  ( 600 X 4)                                             2,400- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ  ( 600  X 3)                                             1,800-                         19,500-            
 หน่วยท่ีผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั (13,000 X  13 )                                                          169,000-   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป                                                  188,500-                          
งานระหว่างทาํปลายงวด : 
     วตัถดุบิทางตรง  ( 2,000 X 6 )           12,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  ( 1,600 X 4 )                        6,400- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (1,600 X 3 )                        4,800-                         23,200-       
รวม                211,700- 
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และจากตวัอยา่งทัง้ 5 ขัน้ สามารถนํามาจดัทํารายงานได้ดงันี ้
 

บริษัท…………………….……….. 
รายงานต้นทนุการผลติ -  แผนกท่ี ……(วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) 

สําหรับเดือน……………………………..…….…… 
 

 

ปริมาณการผลิต  (หน่วย) : ข้ันที ่ 1                         หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป : ข้ันที ่ 2 
                                                                     วัตถุดบิ                    ต้นทุนแปรสภาพ 
   งานระหวา่งทําต้นงวด                   1,500 (60%) 
    หนว่ยเร่ิมผลติ                            15,000 
    หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 16,500 
    หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก :     
           งานระหวา่งทําต้นงวด             1,500                           -                            600                   
           หนว่ยท่ีผลติเสร็จปัจจบุนั       13,000                     13,000                   13,000  
    งานระหวา่งทําปลายงวด               2,000 (80%)             2,000                      1,600 
    หนว่ยท่ีจดัได้                   16,500                      15,000                   15,200 
 

ต้นทุนรวม ข้ันที ่ 3       
                                                   วัตถุดบิ               ค่าแรงงาน            ค่าใช้จ่ายการผลิต              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด               -            -             -                      15,300- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด        90,000-              60,800-                45,600-             196,400-       
ต้นทุนรวม                90,000-              60,800-                45,600-             211,700- 
 

หาร  หน่วยเทียบสําเร็จรูป               15,000               15,200                 15,200 
ขัน้ที่  4  ต้นทนุตอ่หนว่ยเทียบเท่า       6-                      4-                        3-                       13- 
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สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที ่5 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป : 
งานระหวา่งทําต้นงวด  : 
      ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด  (ยกมา)                                  15,300- 
      คา่แรงงานทางตรง  (600 X 4)                                              2,400- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ  (600  X 3)                                              1,800-                         19,500-            
 หน่วยท่ีผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั (13,000 X  13)                                                          169,000-   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป                                                 188,500-    
 งานระหว่างทาํปลายงวด : 
     วตัถดุบิทางตรง  (2,000 X 6)                       12,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,600 X 4)                        6,400- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (1,600 X 3)                        4,800-                         23,200-       
รวม                211,700- 
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ตวัอย่างที่ 2 :  ให้ใช้โจทย์ตวัอย่างวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (จากสัปดาห์ที่แล้ว) 
 

รายงานต้นทนุการผลิตวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน แผนกที่ 1 
 

   บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกที่ 1 

      สาํหรับเดอืน มกราคม 2556 
 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1            หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 
                        วัตถุดบิ                       ต้นทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                    2,000 (20%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                             10,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                  12,000 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก : 
     งานระหวา่งทําต้นงวด               2,000                                -                                   1,600 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จในปัจจบุนั      7,000                             7,000                              7,000 
งานระหวา่งทําปลายงวด      3,000 (40%)                   3,000                             1,200 
หนว่ยท่ีจดัได้               12,000                10,000                             9,800 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย (บาท)  :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 

         วัตถุดบิ            ค่าแรงงาน          ค่าใช้จ่ายการผลติ              รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด              -                         -                           -                   15,200- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด        50,000-              83,500-                49,000-          182,500-  
ต้นทุนรวม     50,000-              83,500-                49,000-          197,700- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป   10,000                9,800                   9,800   
ต้นทุนต่อหน่วย                             5-    8.52041*                   5     18.52041            
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สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ขัน้ที ่5 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกที่ 2 :   
งานระหวา่งทําต้นงวด  : 
      ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด                                   15,200- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,600 X 8.52041*)                  13,632.65* 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (1,600 X  5)                               8,000-                        36,832.65* 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั (7,000 X 18.52041*)                                       129,642.87*   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกที่  2                                                166,475.52*                                 
 

งานระหว่างทาํปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (3,000 X 5)                          15,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (1,200 X 8.52041*)            10,224.48* 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (1,200 X 5)                6,000-             31,224.48       
รวม                                                                                                                                  197,700- 
             
 
 
*   ปัดเศษทศนิยม 
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ตวัอย่างที่ 2 :  รายงานต้นทุนการผลิตวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน แผนกที่ 2 
 

                                      บริษัท สหอุตสาหกรรม จาํกัด 
รายงานต้นทนุการผลิต - แผนกที่ 2 
      สาํหรับเดอืน มกราคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1       หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 

                ต้นทุนรับโอน       วัตถุดบิ       ต้นทุนแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                      600 (30%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                              9,000 
หนว่ยเพิ่ม                                    2,100 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 11,700 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก : 
     งานระหวา่งทําต้นงวด                  600                         -                        -                      420 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จในปัจจบุนั       9,100                       9,100              9,100               9,100 
งานระหวา่งทําปลายงวด     2,000 (40%)            2,000               2,000                 800 
หนว่ยท่ีจดัได้                           11,700          11,100             11,100            10,320 
 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย (บาท) :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 

                                             ต้นทุนรับโอน      วัตถุดบิ      ค่าแรงงาน   ค่าใช้จ่ายการผลิต     รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด              -                    -                -                    -             11,340- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด     166,475.52     33,300-      20,640-      10,320-        230,735.52 
ต้นทุนรวม             166,475.52     33,300-      20,640-      10,320-        242,075.52 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป   11,100        11,100        10,320       10,320   
ต้นทุนต่อหน่วย                      14.997794*         3               2              1             20.997794*            
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สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที่ 5 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป : 
งานระหวา่งทําต้นงวด  : 
      ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด                                              11,340- 
      คา่แรงงานทางตรง  (420 X 2)                                                840 - 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ  (420 X 1)                                                 420-                     12,600-            
 หน่วยท่ีผลติเสร็จในงวดปัจจบุนั (9,100 X  20.997794*)                                         191,079.93*   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป                                             203,679.93                            
งานระหว่างทาํปลายงวด : 
     ต้นทนุรับโอน   (2,000 X 14.997794*)                               29,995.59* 
      วตัถดุบิทางตรง  (2,000 X 3)                         6,000- 
      คา่แรงงานทางตรง  (800 X 2)                        1,600- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (800 X 1)                           800-                     38,395.59       
รวม            242,075.52 
 

 
*   ปัดเศษทศนิยม 
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แผนกที่  1  
 

การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

ม.ค.    1) 
 
 
 
 
 
 
           2) 

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  1 
            คมุยอดวตัถดุบิ 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –    
             แผนกท่ี  1  
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  1 
 
งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2   
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  1 
บนัทกึต้นทนุการผลติท่ีผลติเสร็จ จํานวน  
9,000 หน่วย จากแผนกท่ี 1 โอนไป
แผนกท่ี  2 

 182,500 
 
 
 
 
 
 
166,475 

 

- 
 
 
 
 
 
 
52 

 
50,000 
83,500 
49,000 

 
 
 
 

166,475 

 
- 
- 
- 
 
 
 
 
52 

 
 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท - บัญชีงานระหว่างทาํ 

 
บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  1 

         
           ยอดยกมา                                  15,200-     2)  งานระหวา่งทํา -  แผนกท่ี 2   166,475.52 
           คมุยอดวตัถดุบิ                           50,000-           ยอดยกไป                             31,224.48 
 1)       คา่แรงงานทางตรง                      83,500- 
           คา่ใช้จา่ยการผลติคดิเข้างาน       49,000-                                                         
                                                197,700-                                                      197,700- 
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แผนกที่  2   
 
การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  
 

 สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

ม.ค.     3) 
 
 
 
 
 
           

           4) 

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2 
            วตัถดุบิทางตรง 
            คา่แรงงานทางตรง 
            คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน –  
             แผนกท่ี  2 
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  2 
 

สนิค้าสําเร็จรูป 
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2 
บนัทกึต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จ และโอน
ไปสนิค้าสําเร็จรูป 
 

 64,260 
 
 
 
 

 
  203,679 

 

- 
 
 
 

 
 
93 

 
33,300 
20,640 
10,320 

 
 
 

       

203,679 

 
- 
- 
- 

 
 

 
93 

  
 

 
บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  2  

             
              ยอดยกมา                              11,340-          4)   สนิค้าสําเร็จรูป             203,679.93 
     2)     งานระหวา่งทําแผนก- ท่ี  1     166,475.52             ยอดยกไป                       38,395.59 
                วตัถดุบิทางตรง                       33,300- 
     3)     คา่แรงงานทางตรง                   20,640- 
              คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน   10,320- 
                                                         242,075.52                                                  242,075.52 
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การเปรียบเทยีบต้นทุนช่วงการผลิตระหว่างวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักกับวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน 

                                                              

                                                                 วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั               วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน 

        แผนกที่ 1 

          ต้นทนุรวม                                           197,700-                                    197,700- 

          ต้นทนุตอ่หน่วย                                      18.50                                           18.52041* 
 

          ต้นทนุโอนไปแผนกท่ี  2                        166,500-                                     166,475.52 
 
        แผนกที่ 2 

          ต้นทนุรวม                                           242,100-                                     242,075.52 

          ต้นทนุตอ่หน่วย                                        21-                                               20.99779* 

          ต้นทนุโอนไปสนิค้าสําเร็จรูป                 203,700                                       203,679.93 
 

          การเลือกวิธีท่ีจะใช้คํานวณต้นทนุการผลติโดยวิธีใดจงึจะเหมาะสมกบักิจการใดนัน้   ขึน้อยูก่บั
ความต้องการท่ีจะคํานวณต้นทนุให้ถกูต้องมากท่ีสดุ รวมทัง้คํานงึถงึประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับในแต่
ละวิธีในการคํานวณ ถ้ามีผลแตกตา่งจากการใช้ทัง้   2  วิธีเพียงเลก็น้อย   ควรเลือกวิธีท่ีคํานวณงา่ย
และสะดวกเว้นแตใ่นกรณีท่ีต้นทนุในแตล่ะงวดเปล่ียนแปลงขึน้ลงมาก (Large  Cost  Fluctuations) 
ทําให้เห็นต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด  แตกตา่งไปจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ควรใช้วิธีเข้าก่อน - 
ออกก่อนดีกวา่วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 
 
*  ปัดทศนิยม 
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2.  ข้อแตกต่างระหว่างวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักและวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน 
 
 

  
วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

 

 

วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 

 

1.   การหาปริมาณหน่วย 
      ผลติเสร็จ 
   
 
 
2.  การคํานวณหน่วยเทียบ    
     สําเร็จรูป   
 
 
 

3.  ต้นทนุรวมและต้นทนุ 
     ตอ่หนว่ย   
 
 
 
 
4. คํานวณต้นทนุหนว่ยท่ีผลติ 
    เสร็จและโอนออก 

 

ไมไ่ด้แยกหนว่ยท่ีผลติเสร็จ   วา่
หนว่ยใด    เป็นการผลติจากงาน
ระหวา่งทําต้นงวด  และหน่วยท่ี
เร่ิมผลติในระหวา่งงวด 
 
คดิตามหนว่ย ท่ีผลติเสร็จ 
รวมทัง้หมดในงวดปัจจบุนั 
เป็นหนว่ยท่ีผา่นการผลติ 
ครบถ้วน  100% 
 
 
หาผลรวมของงานระหวา่งทํา 
ต้นงวด กบั  ต้นทนุงานปัจจบุนั     
เป็นต้นทนุรวม     แล้วนําไป
คํานวณต้นทนุตอ่หน่วย 
 
 
ต้นทนุของหนว่ย     ท่ีผลติเสร็จ
และโอนออกเท่ากบั หนว่ยเทียบ
สําเร็จรูป   คูณ  ต้นทนุตอ่หนว่ย  
เป็นการคดิต้นทนุในราคาเดียว 
 

 

แยกหน่วยผลติเสร็จเป็น 2 สว่น  
จากงานระหวา่งทําต้นงวด และ
จากหนว่ยท่ีเร่ิมผลติในปัจจบุนั 
 
 
คดิตามจํานวนปัจจยัการผลติ 
ท่ีเพิม่ในงานระหวา่งทําต้นงวด 
ให้ครบทัง้   100% แล้วจงึนําไป 
รวมกบัหนว่ยผลติเสร็จในงวด

ปัจจบุนั 
 
แยกต้นทนุงานระหวา่งทํา ไว้   
โดยใช้เฉพาะต้นทนุงานในงวด 
ปัจจบุนัเป็นต้นทนุรวม    แล้ว 
นําไปคํานวณต้นทนุตอ่หน่วย 
 
 
ต้นทนุของหนว่ย    ท่ีผลติเสร็จ 
และโอนออก แยกเป็น  2  สว่น 
จากงานระหวา่งทําต้นงวดท่ีเพิ่ม

และจากหน่วยท่ีเร่ิมผลติเสร็จใน

งวดปัจจบุนั 
 

รายละเอยีดใน 

รายงานต้นทุนการผลติ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทุนการผลิต

กรณีมีงานระหวา่งทําวิธีเข้าก่อน -ออกก่อน 
2.  ครูกล่าวนําถึงความรู้เดิม เก่ียวกับรายงาน
ต้นทนุช่วงการผลติทัง้  5  ขัน้ตอน  
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.   ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการจดั 
ทํารายงานต้นทนุการผลติกรณีมีงานระหวา่งทํา

ต้นงวด  วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน    ตามเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนท่ีแจกให้  โดยใช้ 
power pointประกอบการสอน 
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่  2  กลุม่ 
โดยแตล่ะกลุม่แบง่โดยให้นกัศกึษาจบัฉลาก

แบง่กลุม่เอง 
2.  ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตั ิ
โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ระดมสมองช่วยกนั

ทํางานกลุม่  ปรึกษาหารือ  ทําความเข้าใจและ
ออกมารายงานหน้าชัน้เรียนโดยไมซ่ํา้คนเดมิ 
และครูแนะนําเม่ือนกัศกึษามีปัญหา   
3.  ครูมอบหมายให้นกัศกึษาตอบคําถามและ 
ทําแบบฝึกหดั 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 
 
2.   นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 

 
1.   นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 

 
 
1.  นกัศกึษาแบง่กลุม่  จํานวน  2  กลุม่ 
 
 
2.  นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา 
กิจกรรมกลุม่  ตามท่ีได้รับและนําเสนอหน้า
ชัน้เรียนตามกลุม่ท่ีได้รับ  โดยส่ือpower point 
 
 
3. นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้สรุป 
1.  แจกแบบประเมินผล  การนําเสนอของแตล่ะ
กลุม่  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามและช่วยกนั
สรุปเนือ้หาท่ีเรียน 
2.  ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power point  
 

 
1.  นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัของสมาชิก
แตล่ะกลุม่   พร้อมทัง้ประเมนิผลการนําเสนอ
ของแตล่ะกลุม่ 
2.  นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 
 

 
 

งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.  คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ  2  กลุม่  (งานกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน) 
3.  ให้นกัศกึษาไปค้นคว้าการรายงานต้นทนุการผลติกรณีมีหนว่ยเสียปกตแิละเสียเกินปกต ิ

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.  power point  สรุปเนือ้หาหน่วยท่ี  2 

  

การประเมินผล 
 

1.  จากแบบฝึกหดั 
2.  จากการซกัถามผู้ เรียน   
3.  สงัเกตจากความตัง้ใจในการฟังคําบรรยาย 
4.  สงัเกตจากความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ
5.  จากแบบฟอร์มประเมินผลการนําเสนอกิจกรรมของกลุม่ 
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บันทกึหลังการสอน  
              

       ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี    
2. ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมใน

การนําเสนอหน้าชัน้เรียนดี  สามารถทํากิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้องบางกลุม่ 
3. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษากนัเอง  สว่นใหญ่ประเมินในระดบัปานกลาง  

(พอใช้ ) 
4. นกัศกึษาสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1.  สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2.   หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้นําแนวคดิและคําตอบตดิไว้ท่ีป้ายนิเทศเพ่ือให้นกัศกึษา 
       แก้ไขให้ถกูต้อง 

 
 

ลงช่ือ …….…รตกิลุ……………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                               (นางสาวรตกิลุ   เหลา่ธรรมยิ่งยง) 
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                       แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่        2 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่     3 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต (ต่อ) คาบรวม      16 

ช่ือเร่ือง    การทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีมีหนว่ยเสีย) จาํนวนคาบ    4 

  
หวัข้อเร่ืองและงาน 
        

      1.  ประเภทของหนว่ยเสีย 
      2.  หลกัการแบง่สรรต้นทนุของหน่วยเสีย 

 3.  การคํานวณเก่ียวกบัของเสียปกตแิละของเสียเกินปกต ิ
      4.  การจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ (กรณีมีหนว่ยเสีย) วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
 

สาระสาํคัญ 

      ในการผลติสนิค้ายอ่มมีหนว่ยเสีย (Spoilage)    เน่ืองมาจากกรรมวิธีการผลติ หรือความบก-
พร่องของคนงานและเคร่ืองจกัร     ผู้บริหารต้องสนใจเก่ียวกบัหน่วยเสียด้วยโดยยอมให้มีหน่วย
สญูเสียได้ก่ีหน่วย       ซึง่นกับญัชีต้นทนุจะต้องรายงานต้นทนุการผลติ      แสดงจํานวนหน่วยท่ีต้อง
จดัให้ครบ    จํานวนหน่วยท่ีจดัได้     หน่วยดีท่ีผลติ   หน่วยเสียปกต ิ    หน่วยเสียเกินปกต ิ   โดย
ผู้บริหารจะเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยท่ีผลติได้กบัท่ีได้วางแผนการผลติไว้ 
 

      ประเภทของหน่วยเสีย  มี  2  ประเภท  คือหน่วยเสียปกต ิ และหนว่ยเสียเกินปกต ิ
              

      การแบง่สรรต้นทนุของหน่วยเสียเม่ือ    พบหน่วยเสียตอนต้นกระบวนการผลติหรืออยูใ่นระหวา่ง
การผลติ         ต้นทนุของหน่วยเสียจะแบง่เป็นต้นทนุของหน่วยดีท่ีผลติเสร็จและของงานระหวา่งทํา
ปลายงวด     กบัเม่ือพบหนว่ยเสียเม่ือสิน้สดุกระบวนการผลติต้นทนุของหน่วยเสียคดิเป็นต้นทนุของ
หนว่ยดีท่ีผลติได้ทัง้หมด  โดยไมแ่บง่ให้งานระหวา่งทําปลายงวด 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน   
 

    จุดประสงค์ทั่วไป 
 

      เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประเภทของหน่วยเสีย  การแบง่สรรหน่วยเสีย และสามารถจดัทํา 
รายงานต้นทนุช่วงการผลติ     ในกรณีมีหนว่ยเสียปกตแิละหนว่ยเสียเกินปกต ิ     ด้วยวธีิถวัเฉล่ีย- 
ถ่วงนํา้หนกั   รวมทัง้บรูณาการในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้าใจเก่ียวกบัประเภทของหน่วยเสียได้ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้าใจเก่ียวกบัการแบง่สรรต้นทนุของหน่วยเสียได้ 
3.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ  กรณีมีหนว่ยเสียปกตแิละ 
หนว่ยเสียเกินปกตโิดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัได้ถกูต้อง 

       4.  นกัศกึษามีความเข้าใจแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เนือ้หาสาระ 
 

     ในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยใช้วิธีต้นทนุงานสัง่ทํา หรือวิธีต้นทนุช่วงการผลิต 
ย่อมมีของเสีย (Spoilage หรือ Spoiled  Goods) หรือของสญูเสีย (Lost  Units) เน่ืองมาจากกรรม-
วิธีการผลติ หรือความบกพร่องของคนงานและเคร่ืองจกัร ทําให้ผู้บริหารต้องสนใจการรายงานต้นทนุ
การผลิตเก่ียวกับหน่วยดีท่ีผลิตได้เท่านัน้ แต่ยังต้องสนใจเก่ียวกับของเสียด้วยโดยผู้บริหารต้อง
ยินยอมให้มีของเสียเกิดขึน้ได้บ้าง  ซึ่งนกับญัชีต้นทุนจะต้องรายงานต้นทุนการผลิต โดยแสดง
จํานวนหน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ จํานวนหน่วยท่ีจดัได้ หน่วยดีท่ีผลติ ของเสียปกต ิและของเสียเกินปกต ิ
โดยผู้บริหารจะเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยดีท่ีผลติได้และสนิค้าท่ีได้วางแผนการผลติไว้ 
 

1.  ประเภทของเสีย 
 

      1.1  หน่วยเสียปกต ิ  (Normal  Spoilage)  หมายถึง  สนิค้าท่ีผลติไมไ่ด้คณุภาพมาตรฐาน 
ทําให้เกิดของเสียท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้  เน่ืองจากการผลติตามปกต ิโดยต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากของเสียเป็น
สิง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ และควรถือเป็นต้นทนุของสนิค้าท่ีดีด้วย    
       1.2  หน่วยเสียเกินปกต ิ(Abnormal Spoilage) หมายถึง ของเสียท่ีไม่ควรเกิดขึน้ โดยท่ีฝ่าย
บริหารมีการวางแผน และควบคมุการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะทําให้ไม่มีของเสียเกินปกติ
เกิดขึน้ ดงันัน้ ของเสียเกินปกตนีิค้วรถือเป็นความบกพร่องจากการผลติ ซึง่ถือเป็นจดุอ่อนของกิจการ
ผู้บริหารจะต้องดําเนินการแก้ไขและควบคมุให้ลดลง โดยต้นทนุของเสียนีถื้อเป็นผลขาดทนุจากการ
เสียเกินปกต ิ
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2. หลักการแบ่งสรรต้นทุนของหน่วยเสีย 

  

       หลกัการคํานวณการแบง่สรรเก่ียวกบัหน่วยเสีย   ปกตบิริษัทจะตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า
เม่ือผลติเสร็จ และคดัของเสียออก      แตมี่บางบริษัทอาจตรวจสอบสนิค้าก่อนท่ีสนิค้าจะผลติเสร็จ    
ดงันัน้การวางหลกัเกณฑ์การคดิต้นทนุของเสียจะวางหลกัเกณฑ์อยา่งไร     และแบง่สรรของเสียให้
หนว่ยดีท่ีผลติอยา่งไร โดยกําหนดเง่ือนไข 2 ประการ 

จุดที่พบของเสีย ในเวลาท่ีตรวจสอบของเสียนัน้ จะระบุขัน้ความสําเร็จของงาน เพ่ือ
กําหนดหน่วยเทียบสําเร็จรูป โดยเวลาท่ีพบของเสียมีดงันี ้

  พบของเสียเม่ือเร่ิมการผลติ 

  พบของเสียเม่ืออยูใ่นกระบวนการผลติ 

  พบของเสียเม่ือสิน้สดุกระบวนการผลติ 
 

      2.1 เม่ือพบของเสียปกติเม่ือเร่ิมต้นของกระบวนการผลิตหรืออยู่ในระหว่างการผลิต ต้นทนุของ
เสียจะแบง่เป็นต้นทนุของหน่วยดีท่ีผลติเสร็จ และของงานระหวา่งทําปลายงวด 
 ก) ในกรณีท่ีงานระหว่างทําปลายงวดได้ผ่านจุดตรวจของเสียแล้ว ต้นทุนของเสียต้อง
แบง่สรรของเสียปกตใิห้หน่วยดีท่ีผลติเสร็จ และงานระหวา่งทําปลายงวด ดงัรูป 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  1   แสดงการแบง่สรรของเสียปกติในกรณีท่ีงานระหวา่งทําปลายงวดได้ผา่นจดุตรวจของเสียแล้ว 
 

 ข) ในกรณีท่ีงานระหว่างทําปลายงวดยงัไม่ผ่านจุดตรวจของเสีย ต้นทนุของเสียจะคิด
เข้ากบัหน่วยดีท่ีผลติเสร็จ 
 

 
 

 
รูปท่ี  2   แสดงการแบง่สรรของเสียปกติในกรณีท่ีงานระหวา่งทําปลายงวดไมผ่า่นจดุตรวจของเสีย 
 
 

งานระหวา่งทาํปลายงวด 

หน่วยดีท่ีผลิต 

งานระหวา่งทาํปลายงวด 
ผ่านจุดตรวจ 

ของเสียปกติ 

หน่วยดีท่ีผลิต งานระหวา่งทาํปลายงวด 
ไม่ผ่านจุดตรวจ 

ของเสียปกติ 
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     2.2 พบของเสียเม่ือสิน้สดุกระบวนการผลิต ต้นทนุของเสียคิดเป็นต้นทนุของหน่วยดีท่ีผลิตได้

ทัง้หมด โดยไมต้่องแบง่ให้งานระหวา่งทําปลายงวด 
 

3. การคาํนวณเกี่ยวกับของเสียปกตแิละของเสียเกนิปกต ิ
ของเสียตามปกติควรคํานวณอัตราของเสียซึ่งกําหนดขึน้ล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์ในการ

วิเคราะห์ของเสียท่ีเกิดขึน้ในแต่ละงวดว่าเป็นของเสียปกติเท่าใด และเกินปกติเท่าใด สามารถ
กําหนดได้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้
      3.1  เป็นอตัราร้อยละของหน่วยดี (Good output) 
      3.2  เป็นอตัราร้อยละของหน่วยนําเข้าปกต ิ (Normal input) 
ซึง่จะกลา่วถึงเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
 

      3.1 การคาํนวณเป็นอัตราร้อยละของหน่วยด ี
 

           ตวัอย่างที่  1 บริษัทป่าไม้อตุสาหกรรม จํากดั ผลติสนิค้าได้จํานวน 8,400 หนว่ย โดยให้มี
ของเสียปกตไิมเ่กินร้อยละ 5 ของหน่วยดี (Good  Output)   สว่นท่ีเสียเกินจากปกต ิถือเป็นเสียเกิน
ปกต ิ มีการตรวจหน่วยเสียเม่ือสิน้สดุกระบวนการผลติ กิจการใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
งานระหวา่งทําต้นงวด 2,400 หนว่ย ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100% ต้นทนุแปรสภาพ 70% 
หนว่ยเร่ิมผลติ   8,320  หน่วย 
งานระหวา่งทําปลายงวด  1,600 หนว่ย ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100% ต้นทนุแปรสภาพ 90% 
การคาํนวณ      หนว่ยดี      100         เสียปกต ิ 5    
                    หน่วยดี   8,400         เสียปกต ิ 420   
 

หนว่ยดีท่ีผลติได้  8,400  จะมีของเสียปกตไิด้   =  7,600  X  5 / 95  = 400 
 
 

             ของเสียทัง้สิน้ =       10,720 -  8,400 -  1,600   
                                 =       720 
             ของเสียปกต ิ  =       8,400 X  5 / 100 
  =       420   
            ของเสียเกินปกต ิ   =       720  -  420      
                        =       300 
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ปริมาณการผลิต (หน่วย) :      ขัน้ที ่ 1        
                 งานระหวา่งทําต้นงวด                             2,400 (70%) 
                 หน่วยเร่ิมผลติ                                         8,320 
                 หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                            10,720 

              หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก       8,400 
                 ของเสียปกต ิ                                              420                
                 ของเสียเกินปกต ิ                                        300 
                 งานระหวา่งทําปลายงวด                          1,600 (90%)             
                 หน่วยท่ีจดัได้                                          10,720 
          

    3.2  การคาํนวณเป็นอัตราร้อยละของหน่วยนําเข้าปกต ิ
 

           ตวัอย่างที่ 2  บริษัทป่าสนอตุสาหกรรม จํากดั ผลติสนิค้าได้จํานวน 8,400 หน่วย โดยให้มี
ของเสียปกติไม่เกินร้อยละ 5 ของหน่วยนําเข้า (Normal input) ส่วนท่ีเสียเกินจากปกติ ถือเป็นเสีย
เกินปกตติรวจหน่วยเสียเม่ือผา่นกระบวนการผลติแล้ว 60% กิจการใช้วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO) 
งานระหวา่งทําต้นงวด 2,400 หนว่ย   ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%   ต้นทนุแปรสภาพ 70% 
หนว่ยเร่ิมผลติ 8,320 หนว่ย 
งานระหวา่งทําปลายงวด 1,600 หน่วย ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100% ต้นทนุแปรสภาพ 90%      
 

การคาํนวณ  หนว่ยท่ีนํา    100          เสียปกต ิ 5       หนว่ยดีท่ีผลติได้  95 
                     หนว่ยดีท่ีผลติได้ทัง้หมด                        8,400   
                     เป็นของงานระหวา่งทําต้นงวด               2,400 (ผา่นจดุตรวจของเสียในงวดก่อนแล้ว) 
                 เป็นหน่วยดขีองหน่วยนําเข้าที่ผลิตในงวดปัจจุบัน  :   7,600    
                           เป็นของงานปัจจบุนั                        6,000 
                           เป็นของงานระหวา่งทําปลายงวด     1,600 (ผา่นจดุตรวจของเสียแล้ว) 
 

                     มีของเสียปกตไิด้                        =  7,600  X  5 / 95  = 400 
 

                                                          หนว่ยดี    95 
       หน่วยนําเข้า  100                                                            เสียปกต ิ          5  

                                                                        หนว่ยเสีย   5 
                            เสียเกินปกต ิ    -0- 
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                                                                        หนว่ยดี    7,600  
                   หนว่ยนําเข้า  8,320                                                             เสียปกต ิ       400 
                                                                        หนว่ยเสีย    720 
                                                                                                             เสียเกินปกต ิ  320 
 
              
                   ของเสียทัง้สิน้ =       10,720 -  8,400 -  1,600 
                                 =       720 
                   ของเสียปกต ิ  =       7,600 X  5 / 95 
  =       400 
                  ของเสียเกินปกต ิ =       720  -  400 
           =       320 
 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 1 
                 งานระหวา่งทําต้นงวด                              2,400 (70%) 
                 หน่วยเร่ิมผลติ                                         8,320 
                 หน่วยท่ีต้องจดัให้ครบ                            10,720 
 

              หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก : 

                         งานระหวา่งทําต้นงวด                         2,400                          
                      หน่วยท่ีผลติเสร็จในปัจจบุนั                 6,000 
                 ของเสียปกต ิ                                              400                
                 ของเสียเกินปกต ิ                                        320 
                 งานระหวา่งทําปลายงวด                          1,600 (90%)  
                 หน่วยท่ีจดัได้                                         10,720 
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ตวัอย่างที่  3  การคาํนวณของเสียปกตแิละของเสียเกนิปกต ิ
กรณีที่  1   งานระหวา่งทําต้นงวดยงัไมผ่า่นจดุตรวจของเสียในงวดท่ีแล้ว  มาผา่นจดุตรวจในงวดนี ้     
สว่นงานระหวา่งทําปลายงวดผา่นจดุตรวจของเสีย   โดยกําหนดจดุตรวจสอบของเสีย   80%   อตัรา
การเสีย  5%  ของหนว่ยนําเข้า (Normal  Input) 
 

ข้อมูลการผลิตมีดงันี ้
     งานระหวา่งทําต้นงวด                            2,400  หน่วย  ขัน้ความสําเร็จ   60%    
     หน่วยเร่ิมผลติ                                      18,000  หนว่ย 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก               17,000  หนว่ย 
     งานระหวา่งทําปลายงวด                        2,000  หน่วย  ขัน้ความสําเร็จ   90%  
   

คาํนวณของเสียทัง้สิน้ 
ของเสียทัง้สิน้                   =        (งานระหวา่งทําต้นงวด  + หนว่ยเร่ิมผลติ) – (หน่วยท่ีผลติเสร็จ 
                                                   และโอนออก + งานระหวา่งทําปลายงวด)  
      =         (2,400 + 18,000)   -  (17,000 + 2,000) 
                                       =         1,400  หนว่ย 
 

คํานวณหนว่ยดีของงานระหวา่งทําต้นงวด และหน่วยดีท่ีผลติเสร็จและนําเข้าในงวดปัจจบุนั 

คํานวณหนว่ยดีท่ีผา่นจดุตรวจในงวดนี ้
       งานระหวา่งทําต้นงวด                                                 2,400 (ผา่นจดุตรวจในงวดนี)้  
       หน่วยผลติปัจจบุนั                                                    14,600 
งานระหวา่งทําปลายงวด                                                    2,000  (ผา่นจดุตรวจสอบ) 
รวมหน่วยด ี                                                      19,000 
 

คาํนวณของเสียปกต ิ
อตัราเสีย  5%   ของหน่วยนําเข้า   (Normal Input) 
           ของเสียปกต ิ                   19,000 X 5 / 95    =    1,000  หนว่ย 
 

คาํนวณของเสียเกนิปกต ิ
            ของเสียทัง้สิน้  -  เสียปกต ิ                           =     เสียเกินปกต ิ
                       1,400  -  1,000                                =         400 
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                  2,400                                                  18,000 
                                  17,000                                         2,000         1,000        400 
                    ผลติเสร็จและโอนออก                                     ปลายงวด        เสียปกติ    เสียเกินปกติ 

 
กรณีที่  2   งานระหวา่งทําต้นงวดผา่นจดุตรวจของเสียในงวดก่อนแล้ว   สว่นงานระหวา่งทําปลาย-
งวดไมผ่า่นจดุตรวจของเสีย   โดยกําหนดจดุตรวจสอบของเสีย   80%   อตัราการเสีย  5%  ของ
หนว่ยนําเข้าปกต ิ(Normal  Input) 
 

ข้อมูลการผลิตมีดงันี ้
     งานระหวา่งทําต้นงวด                             2,500  หนว่ย  ขัน้ความสําเร็จ   90%    
     หน่วยเร่ิมผลติ                                       22,500  หน่วย 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จและโอนออก                21,500  หน่วย 
     งานระหวา่งทําปลายงวด                         2,200  หนว่ย  ขัน้ความสําเร็จ   40%  
 

คาํนวณของเสียทัง้สิน้ 
ของเสียทัง้สิน้                   =        (งานระหวา่งทําต้นงวด  + หนว่ยเร่ิมผลติ) – (หน่วยท่ีผลติเสร็จ 
                                                   และโอนออก + งานระหวา่งทําปลายงวด)  
      =         (2,500 + 22,500)   -  (21,500 + 2,200) 
                                       =         1,300  หนว่ย 
 
คาํนวณหน่วยดทีี่ผ่านจุดตรวจในงวดนี ้
หนว่ยท่ีนําเข้าในปัจจบุนัผลติเสร็จและโอนออก   (19,000  หน่วย)    
       งานระหวา่งทําต้นงวด                                                   -      ผา่นจดุตรวจในงวดก่อนแล้ว 
       หน่วยผลติปัจจบุนั                                                    19,000 
งานระหวา่งทําปลายงวด                                                      -      (ไมผ่า่นจดุตรวจสอบ) 
รวมหน่วยด ี                                                      19,000 
 

คาํนวณของเสียปกต ิ
อตัราเสีย  5%  ของหนว่ยนําเข้า (Normal Input) 
           ของเสียปกต ิ                   19,000 X 5 / 95    =    1,000  หนว่ย 
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คาํนวณของเสียเกนิปกต ิ
            ของเสียทัง้สิน้  -  เสียปกต ิ                           =     เสียเกินปกต ิ
                       1,300  -  1,000                                =         300 
 
                  2,500                                                  22,500 
                                  21,500                                          2,200         1,000        300 
                 ผลติเสร็จและโอนออก                                        ปลายงวด        เสียปกติ    เสียเกินปกติ 

 

 
4. การจัดทาํรายงานต้นทนุช่วงการผลิต (กรณีมีหน่วยเสีย)  

ตวัอย่างที่  4  บริษัทเอกชยั จํากดั ผลติสารเคมี ออกจําหน่าย มีกระบวนการผลติ 2 แผนก  
   แผนกที่  1  ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 
   แผนกที่  2  ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
 -  แผนกที่ 1 มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของกระบวนการผลติ คา่แรงงานทางตรงและ 
คา่ใช้จ่ายการผลติ เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ พบหนว่ยเสียเม่ือสิน้สดุการผลติ 
และให้เสียปกต ิ 2%  ของหน่วยนําเข้าปกต ิ(Normal  Input) 
 -  แผนกที่ 2 มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของกระบวนการผลติ คา่แรงงานทางตรงและ 
คา่ใช้จ่ายการผลติ เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ พบหนว่ยเสียเม่ือผลติไปแล้ว 40% 

และให้เสียปกตอิตัราร้อยละ  5  ของหน่วยดี (Good output)  โดยหน่วยเสียสามารถขายได้หนว่ยละ   
10  บาท 
 

ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ในเดอืน ธันวาคม 2556 มีดงันี ้ 
   

                                                                          แผนกที่ 1           แผนกที่ 2 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
งานระหวา่งทําต้นงวด 
 -  แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว  100%                           1,000                        
                         ต้นทนุแปรสภาพ  40%) 
 -  แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว  100%                                                             500 

        ต้นทนุแปรสภาพ  50%) 
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                                                                          แผนกที่ 1           แผนกที่ 2 
 

หนว่ยเร่ิมผลติ               8,000         7,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกท่ี  2               6,860 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนเป็นสนิค้าสําเร็จรูป                                                              6,000  
ของเสียปกต ิ                                  ?                         300 
ของเสียเกินปกต ิ                                                                              ?                         100 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
 

-   แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                             1,900  
                        ต้นทนุแปรสภาพ   40%) 
-   แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                                             1,100 
           ต้นทนุแปรสภาพ   60%) 
 

ต้นทุนการผลิตงานระหว่างทาํต้นงวด (บาท) : 
ต้นทนุรับโอน                                                                                  -                       10,714-                         
วตัถดุบิทางตรง              9,000-             1,500- 
คา่แรงงานทางตรง              2,800-             475- 
คา่ใช้จ่ายการผลติ              2,000-             350- 
 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ปัจจุบัน  (บาท) : 
วตัถดุบิทางตรง            72,000-                20,580- 
คา่แรงงานทางตรง            52,220-        12,426- 
คา่ใช้จ่ายการผลติ            37,300-          9,156- 
 

ให้ทาํ  รายงานต้นทนุช่วงการผลติแผนกท่ี  1    และบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
           พร้อมบญัชีแยกประเภทงานระหวา่งทํา 
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ตวัอย่างที่ 4 :                    บริษัท เอกชัยอุตสาหกรรม จาํกัด 

รายงานต้นทนุการผลิต  - แผนกที่ 1 
                                       สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 

 

ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1          หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 

                     วัตถุดบิ                           ต้นทนุแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                1,000 (40%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                            8,000 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                 9,000 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก      6,860               6,860               6,860 
ของเสียปกต ิ                               140                                140                               140 
ของเสียเกินปกต ิ                    100                          100                         100 
งานระหวา่งทําปลายงวด  1,900 (40%)                   1,900                              760 
หนว่ยท่ีจดัได้              9,000                9,000                           7,860 
 

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
           วัตถุดบิ                ค่าแรงงาน              ค่าใช้จ่ายการผลิต               รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด            9,000-               2,800-                  2,000-            13,800- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด        72,000-              52,220-                37,300-          161,520-  
ต้นทุนรวม     81,000-              55,020-                39,300-         175,320- 
หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป    9,000                 7,860                   7,860   
ต้นทุนต่อหน่วย                             9-         7-             5-         21 
สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที ่5 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกที่  2 :                           
       หน่วยดีผลติเสร็จและโอนออก (6,860 X 21)               144,060-         
       ของเสียปกต ิ (140 X 21)                                              2,940-                          147,000- 
ของเสียเกินปกต ิ (100 X 21)     2,100- 
งานระหว่างทาํปลายงวด : 
      วตัถดุบิทางตรง  (1,900 X 9)                            17,100- 
      คา่แรงงานทางตรง  (760 X 7)                  5,320- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ    (760 X 5)                  3,800-         26,220-       
รวม                                                175,320- 
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การคาํนวณของเสียปกตแิละเสียเกินปกต ิ  
คํานวณหนว่ยดีของงานระหวา่งทําต้นงวด และหน่วยดีท่ีผลติเสร็จและนําเข้าในงวดปัจจบุนั 

คํานวณหนว่ยดีท่ีผา่นจดุตรวจในงวดนี ้
       งานระหวา่งทําต้นงวด                                                 1,000 (ผา่นจดุตรวจในงวดนี)้  
       หน่วยผลติปัจจบุนั                                                      5,860 
งานระหวา่งทําปลายงวด                                                       -     (ไมผ่า่นจดุตรวจสอบ) 
รวมหน่วยด ี                                                       6,860 
 

คาํนวณของเสียทัง้สิน้ 
ของเสียทัง้สิน้                   =        (งานระหวา่งทําต้นงวด  + หนว่ยเร่ิมผลติ) – (หน่วยท่ีผลติเสร็จ 
                                                   และโอนออก + งานระหวา่งทําปลายงวด)  
      =         (1,000 + 8,000)   -  (6,860 + 1,900) 
                                       =         240  หน่วย 

คาํนวณของเสียปกต ิ
อตัราเสีย  5%   ของหน่วยนําเข้า   (Normal Input) 
           ของเสียปกต ิ                   6,860 X 2/ 98       =    140  หนว่ย 
คาํนวณของเสียเกนิปกต ิ
            ของเสียทัง้สิน้  -  เสียปกต ิ                           =     เสียเกินปกต ิ
                       240  -  140                                      =         100 
 

การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูปในขัน้ที่  2 
ของเสียปกต ิ          จดุตรวจของเสียท่ี  100%  ดงันัน้วตัถดุบิ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ    
                                จงึเสียทัง้หมด 100% 
ของเสียเกินปกต ิ    จดุตรวจของเสียท่ี  100%  ดงันัน้วตัถดุบิ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ    
                                จงึเสียทัง้หมด 100%  เช่นเดียวกบัเสียปกต ิ
 
การสรุปต้นทุนขัน้ที่  5   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก   ประกอบด้วยงานท่ีทําเสร็จซึง่ผา่นจดุตรวจในงวดนี ้  
และเสียปกตซิึง่ถือเป็นต้นทนุรวมกบัหน่วยดีท่ีโอนออก 
หน่วยเสียเกนิปกต ิ  ถือเป็นผลขาดทนุจากการผลติโดยเป็นการเสียเกินปกต ิ
หน่วยงานระหว่างทาํปลายงวด  คํานวณตามสว่นของงานท่ีผลติเสร็จตามหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
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การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป -  แผนกที่  1  (วีธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก) 
 

สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

 ธ.ค.    1) 
 
 
 
 
 
           2) 

 
 
 
 

3) 

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี 1 
             คมุยอดวตัถดุบิ 
             คา่แรงงานทางตรง 
             คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน 
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  1 
 
งานระหวา่งทํา - แผนกท่ี  2 
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี 1 
บนัทกึต้นทนุหน่วยท่ีผลติเสร็จ และโอน
ไปแผนกท่ี  2 
 
ขาดทนุจากของเสียเกินปกต ิ
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี 1 
บนัทกึขาดทนุจากเสียเกินปกต ิ
 

 161,520 
 
 
 
 
 
     147,000 
 
 
 
 

2,100 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
72,000 
52,220 
37,300 

 
 
 

     147,000 
 
 
 
 

2,100 

 
-
-
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

  
 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทบัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  1 

บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  1   
             
      ยอดยกมา (ต้นงวด)                      13,800-          งานระหวา่งทํา - แผนกท่ี  2         147,000- 
      คมุยอดวตัถดุบิ                             72,000-          ขาดทนุจากของเสียเกินปกต ิ             2,100- 
      คา่แรงงานทางตรง                        52,220-          ยอดยกไป  (ปลายงวด )                   26,220- 
      คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน         37,300-   
                                                       175,320-                                                  175,320- 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทุนการผลิต

กรณีมีหน่วยเสียปกตแิละหน่วยเสียเกินปกต ิ
วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
2.  ครูกล่าวนําถึงความรู้เดิม เก่ียวกับรายงาน
ต้นทุนช่วงการผลิตการผลิตทัง้  5  ขัน้ตอน ด้วย
วิธีถวัเฉลี่ยและวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
 
ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ ประเภท
ของหนว่ยเสีย  การแบง่สรรต้นทนุของหนว่ยเสีย
การคํานวณเก่ียวกบัของเสียปกตแิละเสียเกิน

ปกต ิ  การจดัทํารายงานต้นทนุการผลติ กรณี 
มีหนว่ยเสียด้วยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั      ตาม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีแจกให้ โดย
ใช้power  pointประกอบการบรรยาย 
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.   ครูให้ทําแบบฝึกหดัในสมดุแบบฝึกหดั 
2.   แบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 2  กลุม่ให้สง่งาน
กลุม่ทาง E-mail   โดยให้พมิพ์ใน Word  และ
แนบFile สง่ท่ีRatikun_Rcbat@hotmail.com 
3.  ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตั ิ
โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ระดมสมองช่วยกนั

ทํางานกลุม่  ปรึกษาหารือ  ทําความเข้าใจ 
และครูแนะนําเม่ือนกัศกึษามีปัญหา   

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 
 
 
2.   นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 
 

 
 

1.  นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

 
1.  นกัศกึษาทําแบบฝึกหดั   
2.  นกัศกึษาแบง่กลุม่  2  กลุม่ 
 
 
3.   นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา 
กิจกรรมกลุม่  ตามท่ีได้จบัฉลากและสง่ทาง  
E-mail 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้สรุป 
1.  ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power  point  
 

 
1.   นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัในการ 
ทําแบบฝึกหดั  ฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 
 

 

 

งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.  คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  กิจกรรมกลุม่รายงานทาง E-mail 

     3.  ให้นกัศกึษาไปศกึษาเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ร่วมและผลติภณัฑ์พลอยได้ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.  power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  2  

  

การประเมินผล 
 

1.  จากแบบฝึกหดั 
2.  จากงานแบบฝึกหดัทาง E-mail 
3.  จากการซกัถามผู้ เรียน   
4.  สงัเกตจากความตัง้ใจในการฟังคําบรรยาย 

     5.  สงัเกตจากความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ
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บันทกึหลังการสอน               
 

        ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี  
2. ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและสามารถทํา 

กิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้อง 
3. นกัศกึษาสว่นมากสง่งานแบบฝึกหดัทาง   E-mail  ตามท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2. หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้นําแนวคดิและคําตอบตดิไว้ท่ีป้ายนิเทศเพ่ือให้นกัศกึษา

แก้ไขให้ถกูต้อง 
 

 
ลงช่ือ ……..…รตกิลุ…………อาจารย์ผู้สอน 

                                                                                  (นางสาวรตกิลุ   เหลา่ธรรมยิง่ยง) 
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                       แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่        2 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่     4 

ช่ือหน่วย   ต้นทุนช่วงการผลิต (ต่อ) คาบรวม      16 

ช่ือเร่ือง    การทํารายงานต้นทนุการผลติ (กรณีหนว่ยเสียขายได้) จาํนวนคาบ    4 

  
หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

         การจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ (กรณีมีหน่วยเสียขายได้) วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
 

สาระสาํคัญ 

       หน่วยเสียท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติ   ถือวา่เป็นต้นทนุสว่นหนึ่งของสินค้าท่ีผลิตได้   แตถ้่า
กิจการสามารถขายหน่วยเสียได้      ต้นทนุสทุธิของหน่วยเสียจะเท่ากบัต้นทนุการผลิตของหน่วยเสีย    
หัก ด้วยมลูค่าขายของหน่วยเสียนัน้      ในการจดัทํารายงานต้นทุนช่วงการผลิตกรณีท่ีหน่วยเสีย
ขายได้  ให้นํามลูค่าท่ีขายได้ของหน่วยเสียหกัออกจากต้นทนุรวม ในขัน้ท่ี 3  และนํามลูค่าขายของ
หน่วยเสียไปหกัออกจากต้นทนุของหน่วยเสียปกตแิละเสียเกินปกตใินการสรุปต้นทนุขัน้ท่ี  5 
       
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
        

     จุดประสงค์ทั่วไป 
        

             เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ (กรณีหนว่ยเสียขายได้)   
       มีหน่วยเสียปกต ิ  และหนว่ยเสียเกินปกต ิด้วย  วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน    
     

     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติ  (กรณีหนว่ยเสียขายได้) 
 มีหน่วยเสียปกตแิละหนว่ยเสียเกินปกตโิดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  ได้ถกูต้อง 

       2.  สามารถบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปเก่ียวกบัหนว่ยเสียขายได้ 
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เนือ้หาสาระ 
 

การจัดทาํรายงานต้นทนุช่วงการผลิต (กรณีมีหน่วยเสียขายได้)  
 

      หน่วยเสียท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต   ถือว่าเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินค้าท่ีผลิตได้   และ
เม่ือกระบวนการผลิตได้กําหนดจุดตรวจของเสียไว้      เม่ือถึงจุดตรวจจะมีการดึงของเสียออกจาก
กระบวนการผลิต    ต้นทนุของเสียในสว่นท่ีเกิดขึน้จะรวมเข้ากบัหน่วยดีท่ีผลิตเสร็จ     แต่ถ้ากิจการ
สามารถขายหน่วยเสียได้     ต้นทุนสทุธิของหน่วยเสียจะเท่ากับต้นทุนการผลิตของหน่วยเสีย หัก 
ด้วยมลูคา่ขายของหน่วยเสียนัน้  ในการจดัทํารายงานต้นทนุช่วงการผลติกรณีท่ีหน่วยเสียขายได้  ให้
นํามลูคา่ท่ีขายได้ของหน่วยเสียหกัออกจากต้นทนุรวม ในขัน้ท่ี  3  และนํามลูคา่ขายของหน่วยเสียไป
หกัออกจากต้นทนุของหน่วยเสียปกตแิละเสียเกินปกตใินการสรุปต้นทนุขัน้ท่ี  5 
 

ตวัอย่างที่  1  จากสปัดาห์ท่ีแล้ว  บริษัทเอกชยั จํากดั ผลติสารเคมี ออกจําหนา่ย มีกระบวนการ
ผลติ  2 แผนก    โดย แผนกท่ี  2  ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
 
-  แผนกที่ 2 มีการใช้วตัถดุบิในตอนต้นของกระบวนการผลติ คา่แรงงานทางตรงและ 
คา่ใช้จ่ายการผลติ เกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอตลอดกระบวนการผลติ พบหนว่ยเสียเม่ือผลติไปแล้ว 50% 

และให้เสียปกตอิตัราร้อยละ  2  ของหน่วยดี (Good output)  โดยหน่วยเสียสามารถขายได้หนว่ยละ   
10  บาท 
 

ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ในเดอืน ธันวาคม 2556 มีดงันี ้ 
   

                                                                          แผนกที่ 1           แผนกที่ 2 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) : 
งานระหวา่งทําต้นงวด 
 -  แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว  100%                           1,000                        
                         ต้นทนุแปรสภาพ  40%) 
 -  แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว  100%                                                             500 

        ต้นทนุแปรสภาพ  50%) 
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    แผนกที่ 1           แผนกที่ 2 
 
หนว่ยเร่ิมผลติ               8,000         6,860 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนไปแผนกท่ี  2               6,860 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนเป็นสนิค้าสําเร็จรูป                                                              6,000  
ของเสียปกต ิ                                  ?                         ? 
ของเสียเกินปกต ิ                                                                              ?                         ? 
งานระหวา่งทําปลายงวด : 
 

-   แผนกที่  1  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                             1,900  
                        ต้นทนุแปรสภาพ   40%) 
-   แผนกที่  2  (ใช้วตัถดุบิทางตรงแล้ว 100%                                             1,100 
           ต้นทนุแปรสภาพ   60%) 
 

ต้นทุนการผลิตงานระหว่างทาํต้นงวด (บาท) : 
ต้นทนุรับโอน                                                                                  -                       10,714-                         
วตัถดุบิทางตรง              9,000-             1,500- 
คา่แรงงานทางตรง              6,560-             475- 
คา่ใช้จ่ายการผลติ              5,760-             350- 
 

ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้ปัจจุบัน  (บาท) : 
วตัถดุบิทางตรง            72,000-                20,580- 
คา่แรงงานทางตรง            48,880-        12,426- 
คา่ใช้จ่ายการผลติ            33,840-          9,156- 
 

ให้ทาํ  รายงานต้นทนุช่วงการผลติในแผนกท่ี  2  และบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
           พร้อมบญัชีแยกประเภทงานระหวา่งทํา 
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ตวัอย่างที่ 1 :  รายงานต้นทุนการผลิตวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน  แผนกที่ 2 

                                      บริษัท  เอกชัยอุตสาหกรรม  จาํกัด 
                                     รายงานต้นทุนการผลิต - แผนกที่ 2 
                                         สาํหรับเดอืน ธันวาคม 2556 

 
ปริมาณการผลิต (หน่วย) :   ขัน้ที ่ 1       หน่วยเทยีบสาํเร็จรูป (หน่วย) :  ขัน้ที ่ 2 

                                 ต้นทนุรับโอน             วัตถุดบิ            ต้นทนุแปรสภาพ 

งานระหวา่งทําต้นงวด                     500 (50%) 
หนว่ยเร่ิมผลติ                              6,860 
หนว่ยท่ีต้องจดัให้ครบ                  7,360 
หนว่ยท่ีผลติเสร็จและโอนออก : 
     งานระหวา่งทําต้นงวด                500                      -                          -                         250 
     หน่วยท่ีผลติเสร็จในปัจจบุนั     5,500                   5,500                   5,500                5,500 
ของเสียปกต ิ                               132                      132                      132                     66 
ของเสียเกินปกต ิ                       128                      128                      128                      64 
งานระหวา่งทําปลายงวด             1,100 (60%)         1,100                   1,100                   660 
หนว่ยท่ีจดัได้                              7,360                    6,860                   6,860                6,540 
 
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย (บาท) :   ขัน้ที ่ 3 และ  ขัน้ที ่ 4 
 

                                                         ต้นทนุรับโอน      วัตถุดบิ         ค่าแรงงาน     ค่าใช้จ่ายการผลิต        รวม 

ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด             -                  -                -                   -               13,039- 
ต้นทนุการผลติในระหวา่งงวด      147,000-      20,580-      12,426-         9,156-       189,162- 
ต้นทุนรวม              147,000-      20,580-      12,426-         9,156-       202,201- 
หกั  ของเสียขายได้                                                                                                      2,600-  
รวม            199,601- 

หาร   หนว่ยเทียบสําเร็จรูป   6,860          6,860          6,540           6,540      
ต้นทุนต่อหน่วย                       21.42857*         3-              1.90            1.40         27.72857 
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สรุปต้นทุนการผลิต (บาท) : ข้ันที ่5 

 

หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป :                           
    งานระหว่างทาํต้นงวด :    
           ต้นทนุงานระหวา่งทําต้นงวด                                 13,039- 
           คา่แรงงานทางตรง  (250X1.90)                                 475-     
           คา่ใช้จา่ยการผลติ  (250X1.40)                                  350-                         13,864.00                       
     หน่วยดผีลิตเสร็จในงวดปัจจุบัน (5,500X27.72857)                                    152,507.13*         
     ของเสียปกต ิ (แบง่สรร)                                                                                    1,768.65*        
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้าสาํเร็จรูป                                           168,139.78 
งานระหว่างทาํปลายงวด : 
     ต้นทนุรับโอน  (1,100 X 21.42857)                             23,571.43* 
      วตัถดุบิทางตรง  (1,100 X 3)                              3,300.00 
      คา่แรงงานทางตรง  (660 X 1.90)                 1,254.00   
      คา่ใช้จ่ายการผลติ   (660 X 1.40)                    924.00                     
      ของเสียปกต ิ (แบง่สรร)* *                                                353.73*                    29,403.16  
ของเสียเกินปกต ิ : 
      ต้นทนุรับโอน  (128 X 21.42857)                                    2,742.86* 
      วตัถดุบิทางตรง (128 X3)                                                  384.00 
      แรงงานทางตรง  (64X1.90)                                               121.60 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ  (64X1.40)                                              89.60   

                 3,338.06* 
หกั  ของเสียเกินปกตขิายได้                                                  1,280.00                       2.058.06 
รวม                                             199,601.00 
  
*    ปัดเศษทศนิยม 
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การคาํนวณการแบ่งสรรของเสียปกต ิ ให้หน่วยผลิตเสร็จและงานระหว่างทาํปลายงวด 

ต้นทุนการผลิตของเสียปกต ิ :  
      ต้นทนุรับโอน   (132X21.42857)                                                             2,828.58* 
      วตัถดุบิทางตรง  (132X3)                                                                           396.00 
      แรงงานทางตรง  (66X1.90)                                                                       125.40 
      คา่ใช้จ่ายการผลติ  (66X1.40)                                                                     92.40 
รวม                                                                                                            3,442.38* 
หกั ของเสียขายได้   132 X 10                                                                      1,320.00 
รวม                        2,122.38 

แบง่ให้หนว่ยท่ีผลติเสร็จ          (2,122.38 X 5,500 / 6,600)                           1,768.65* 
แบง่ให้งานระหวา่งทําปลายงวด      (2,122.38 X 1,100 /  6,600)                      353.73* 
                               รวม                                                                              2,122.38 
คาํนวณของเสียทัง้สิน้ 
ของเสียทัง้สิน้                   =        (งานระหวา่งทําต้นงวด  + หนว่ยเร่ิมผลติ) – (หน่วยท่ีผลติเสร็จ 
                                                   และโอนออก + งานระหวา่งทําปลายงวด)  
      =         (500 + 6,860)  -  (6,000 + 1,100) 
                                       =         260  หน่วย 

คาํนวณของเสียปกต ิ
อตัราเสีย  2%   ของหน่วยดี   (Good  output) 
           ของเสียปกต ิ                   6,600 X 2/ 100       =    132  หน่วย 
คาํนวณของเสียเกนิปกต ิ
            ของเสียทัง้สิน้  -  เสียปกต ิ                           =     เสียเกินปกต ิ
                       260  -  132                                      =         128 
 

การคาํนวณหน่วยเทยีบสาํเร็จรูปในขัน้ที่  2 
ของเสียปกต ิ          จดุตรวจของเสียท่ี  50%  ดงันัน้ 
       -   ต้นทนุรับโอนจากแผนกท่ี  1   ใช้ในตอนต้นของกระบวนการผลติ   เสียทัง้หมด 100% 
       -   วตัถดุบิใช้ในตอนต้นของกระบวนการผลติ      เสียทัง้หมด 100% 
       -    แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ  ใช้ไป 50%  ถงึจดุตรวจได้ดงึของเสียออกจากการผลติทําให้   
            เสียเพียง     50% 
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ของเสียเกินปกต ิ     
          จดุตรวจของเสียท่ี  50%  ดงันัน้วตัถดุบิ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติจงึคํานวณเช่นเดียว  
           กบัเสียปกต ิ
    
การคาํนวณต้นทุนรวม  ขัน้ที่  3 
         ให้นํามลูคา่ขายของหน่วยเสียท่ีจําหน่ายได้หกัออกจาก ต้นทนุรวม 
 
การสรุปต้นทุน  ขัน้ที่  5   
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก    
        ประกอบด้วยงานท่ีทําเสร็จซึง่ผา่นจดุตรวจในงวดนี ้ได้แก่  งานระหวา่งทําต้นงวด  
          ซึง่นํามาผลติตอ่  และงานท่ีทําในปัจจบุนัและเสร็จในปัจจบุนั 
เสียปกต ิ  
        คํานวณตามสว่นของงานท่ีเสียตามหนว่ยเทียบสําเร็จรูป หกั มลูคา่ขายของเสียท่ีจําหน่ายได้ 
หน่วยเสียเกนิปกต ิ   
        ถือเป็นผลขาดทนุจากการผลติโดยเป็นการเสียเกินปกต ิ โดยคํานวณตามสว่นของงานท่ีเสีย  
          ตามหน่วยเทียบสําเร็จรูป  หกั  มลูคา่ขายของเสียท่ีจําหน่ายได้ 
หน่วยงานระหว่างทาํปลายงวด  คํานวณตามสว่นของงานท่ีผลติเสร็จตามหน่วยเทียบสําเร็จรูป 
 
 
การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป -  แผนกที่  1  (วีธีเข้าก่อน -ออกก่อน) 
 

สมุดรายวันทั่วไป 
 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

 ธ.ค.    1) 
 
 
 
 
 

  

งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี 2 
             คมุยอดวตัถดุบิ 
             คา่แรงงานทางตรง 
             คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน 
บนัทกึต้นทนุการผลติของแผนกท่ี  2 

 42,162 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
20,580 
12,426 
9,156 

 
 

 
-
-
- 
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 สมุดรายวันทั่วไป 
 

 

วันเดือนปี
2556 

 

รายการ 
 

เลขที่
บัญชี 

 

เดบติ 
 

เครดติ 

 ธ.ค.     2) 
 
 
 

3) 
 
 
 
 

3) 

เงินสด 
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี  2 
ของเสียขายได้ 
 

 สนิค้าสําเร็จรูป         
            งานระหวา่งทํา – แผนกท่ี 2 
 บนัทกึต้นทนุท่ีผลติเสร็จเป็นสนิค้า
สําเร็จรูป 
              
ขาดทนุจากของเสียเกินปกต ิ
             งานระหวา่งทํา - แผนกท่ี  2 
บนัทกึต้นทนุของเสียเกินปกต ิ
 

 2,600 
 
 
 

168,139 
   
 
      
 

2,058 
 
 

 

- 
 
 

 
77 
 
 
 
 
06 

 
2,600 

 
 

 
168,139 

 
 
 
 

     2,058 
 
 

 
- 
 
 

 
77 
 
 
 
 
06 

 
 
 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทบัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  2 

บัญชีงานระหว่างทาํ – แผนกที่  2   
             
      ยอดยกมา (ต้นงวด)                      13,039-         เงินสด                                           2,600-   
      งานระหวา่งทํา - แผนกท่ี  2         147,000-         ขาดทนุจากของเสียเกินปกต ิ           2,058.06 
      คมุยอดวตัถดุบิ                             20,580-         สนิค้าสําเร็จรูป                           168,139.78 
      คา่แรงงานทางตรง                        12,426-         ยอดยกไป  (ปลายงวด                  29,403.16 
      คา่ใช้จ่ายการผลติคดิเข้างาน           9,156-   
                                                       202,201-                                                202,201- 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
การเรียนเก่ียวกบัการทํารายงานต้นทุนการผลิต

กรณีหน่วยเสียขายได้ มีหน่วยเสียปกติและ
หน่วยเสียเกินปกตวิิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
2. ครูกล่าวนําถึงความรู้เดิม   เก่ียวกับรายงาน
ต้นทุนช่วงการผลิตทัง้  5  ขัน้ตอน วิธีเข้าก่อน-
ออกก่อน 
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการจดั 
ทํารายงานต้นทนุการผลติ      กรณีหน่วยเสีย
ขายได้ มีหน่วยเสียปกตแิละหนว่ยเสียเกินปกต ิ     
ตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีแจกให้  
โดยใช้ power  point ประกอบการสอน 
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูให้นกัศกึษาทําแบบฝึกปฏิบตัติามกิจกรรม 
     
2.  ครูเฉลยแบบฝึกปฏิบตั ิ 
 

 ขัน้สรุป 
1.   ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power  point  
2.   ครูแจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
3.   ครูแจกแบบทดสอบยอ่ยหน่วยท่ี  2 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 

 
 
2.   นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ  
 

 
 
1.  นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 

 
 

1.   นกัศกึษาทําแบบฝึกปฏิบตัติามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2.  ครูและนกัศกึษาช่วยกนัเฉลยแบบฝึก
ปฏิบตั ิ
 

1. นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 
2.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
3.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบยอ่ย 
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งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.   คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  ให้นกัศกึษาไปศกึษาเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ร่วมและผลติภณัฑ์พลอยได้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.   power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  2  

  

การประเมินผล 
 

1.  จากแบบฝึกหดั 
2.  จากการซกัถามผู้ เรียน   
3.  สงัเกตจากความตัง้ใจในการฟังคําบรรยาย 

       4.  จากแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบยอ่ย 
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บันทกึหลังการสอน               
 

        ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี  
2. นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2. หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้เฉลยเพ่ือให้นกัศกึษาแก้ไขให้ถกูต้อง 
3. หลงัการตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพบวา่ผู้ เรียนสว่นมากได้คะแนนน้อย 

 
 

ลงช่ือ ……....รตกิลุ……………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                                (นางสาวรตกิลุ   เหลา่ธรรมยิ่งยง) 
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                   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่         3 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่      1 

ช่ือหน่วย   ผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ คาบรวม        8 

ช่ือเร่ือง    ผลติภณัฑ์ร่วม  ( Joint  Products ) จาํนวนคาบ    4 

  

หวัข้อเร่ือง 
      1.  ความหมายของผลติภณัฑ์ร่วม 
      2.  การจดัสรรต้นทนุให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม 
      3.  หลกัเกณฑ์ในการแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม 
 

สาระสาํคัญ 
 

การผลิตสินค้าบางประเภท อาจได้สินค้ามากกว่า 1 ชนิดเน่ืองจากลกัษณะของวตัถดุิบท่ีใช้
หรือกรรมวิธีการผลิตทําให้เกิดผลผลิตร่วมกันหลายชนิด ในกรณีท่ีกิจการสามารถขายผลผลิตท่ี

เกิดขึน้ร่วมกนันีไ้ด้ในราคาใกล้เคียงกนัจะเรียกว่า ผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint Products) จากกระบวนการ
ผลิตท่ีจะทําให้เกิดผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด ทําให้นกับญัชีต้นทนุต้องมีความเข้าใจและสามารถท่ีจะ
คํานวณต้นทนุของผลผลติเหลา่นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดราคาของสินค้า จึงควร
เข้าใจลกัษณะโดยทัว่ไปของผลติภณัฑ์ร่วมวา่ผลติภณัฑ์ชนิดใดจดัเป็นผลติภณัฑ์ร่วม  
 

การแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลิตภณัฑ์ร่วมชนิดตา่ง ๆ สามารถแบง่ได้หลายวิธี ทัง้นีส้ว่นใหญ่
การท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ใด หรือวิธีการใด ในการแบง่ต้องคํานงึถึงข้อมลูท่ีมีอยูว่า่เพียงพอหรือไมท่ี่จะใช้
หลกัเกณฑ์นัน้ ซึง่ในเอกสารนีไ้ด้สรุปถึงวิธีการแบง่ 4 หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 

1.  การแบง่ต้นทนุร่วมตามปริมาณหน่วยของผลผลติ (Physical  Quantity) 
2.  การแบง่ต้นทนุร่วมตามมลูคา่ขาย หรือราคาตลาดของผลติภณัฑ์ร่วม (Sales  Value)  
3.  การแบง่ต้นทนุร่วมตามต้นทนุตอ่หน่วยโดยเฉล่ีย (Average  Unit  Cost) 
4. การแบง่ต้นทนุร่วมตามต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted  Average  Cost) 
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จุดประสงค์การเรียนการสอน 
  

    จุดประสงค์ทั่วไป 
 

             เพ่ือให้สามารถบอกถึงลกัษณะของผลติภณัฑ์ร่วม   การจดัสรรต้นทนุให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม 
หลกัเกณฑ์ในการแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม  และคํานวณการแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่
ผลติภณัฑ์ร่วม รวมทัง้บรูณาการคณุธรรมจริยธรรมในด้านความสามคัคี 
 

     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบอกถึงลกัษณะของผลติภณัฑ์ร่วมได้ถกูต้อง  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจดัสรรต้นทนุให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วมได้ถกูต้อง 
3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบอกหลกัเกณฑ์ในการแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม 
4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถคํานวณการแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วม 
5. นกัศกึษามีความสามคัคี  ไมก่่อการทะเลาะววิาท  ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  

 

เนือ้หาสาระ 
 

            ในการผลิตสินค้าของอตุสาหกรรมบางประเภท อาจได้สินค้ามากกว่า 1 ชนิด ทัง้นี ้

เน่ืองจากลกัษณะของวตัถดุิบท่ีใช้หรือกรรมวิธีการผลิตทําให้เกิดผลผลิตร่วมกนัหลายชนิด ในกรณีท่ี
กิจการสามารถขายผลผลติท่ีเกิดขึน้ร่วมกนันีไ้ด้ในราคาใกล้เคียงกนัจะเรียกว่า ผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint 
Products)   

ถ้ากิจการตัง้ใจจะผลิตผลิตภณัฑ์ใดเป็นผลิตภณัฑ์หลกั และมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เกิดขึน้โดย
บงัเอิญ ซึง่อาจมีมลูค่าขายเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์หลกั กรณีนีจ้ะเรียกว่า ผลิตภณัฑ์
หลกั (Main  Product) และผลติภณัฑ์พลอยได้  (By  Product) 

        ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมกลัน่นํา้มนั ผลิตนํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน 91 นํา้มนัเบนซิน 95   
เหลา่นีถื้อวา่เป็นผลติภณัฑ์หลกั แตใ่นกระบวนการผลิตอาจจะได้ผลผลิตท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์ในการ
ผลิต เช่น ยางมะตอย จะเห็นได้ว่านํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน เป็นผลิตภณัฑ์หลกั และยางมะตอย   
เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ ซึง่ในกระบวนการผลติจะต้องเสียต้นทนุการผลติรวมกนั คือ วตัถดุบิ แรงงาน 
คา่ใช้จ่ายการผลิต ต้นทนุท่ีใช้รวมกนันีจ้ะใช้ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการผลิต จนกระทัง่ผลิตเสร็จถึงจดุแยกเป็น
ผลติภณัฑ์แตล่ะชนิด เรียกว่าจดุแยก (Split – off point) และต้นทนุท่ีใช้ร่วมกนัจนถึงจดุแยก เรียกว่า 
ต้นทนุการผลติร่วม (Joint  Cost) 
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รูปท่ี 3-1 แสดงความสมัพนัธ์ของผลติภณัฑ์หลกั ผลติภณัฑ์ร่วม และผลติภณัฑ์พลอยได้ 
 

1. ความหมายของผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint  Products) 
 

เป็นลกัษณะของกระบวนการผลิตท่ีทําให้เกิดผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้จากกระบวนการผลติเดียวกนั  ใช้วตัถดุบิ  แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติร่วมกนั  

ซึ่งนกับญัชีต้นทุนต้องมีความเข้าใจ และสามารถท่ีจะคํานวณต้นทุนของผลผลิตเหล่านีไ้ด้
อย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดราคาของสินค้า จึงควรเข้าใจลกัษณะโดยทั่วไปของ

ผลติภณัฑ์ร่วมวา่ผลติภณัฑ์ชนิดใดจดัเป็นผลติภณัฑ์ร่วม โดยพิจารณาได้จากสิง่ตอ่ไปนี ้

1.1   เป็นผลติภณัฑ์ท่ีจะต้องได้จากกระบวนการผลติเดียวกนั และมีอตัราสว่นการผลติ
คอ่นข้างคงท่ี เช่น นํา้มนัดบิ 5 ลติร เม่ือผา่นกระบวนการผลติแล้ว จะได้นํา้มนัเบนซนิ 2 ลติร นํา้มนั
ดีเซล 3 ลติร เป็นต้น 

1.2 ผลติภณัฑ์แตล่ะชนิดท่ีเกิดร่วมกนัจากกระบวนการผลติเดียวกนั  จะมีมลูคา่ของผลติ-
ภณัฑ์คอ่นข้างสงู และเป็นผลติภณัฑ์เป้าหมายท่ีกิจการต้องการให้ได้จากกระบวนการผลติ  

1.3 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเกิดจากกระบวนการผลติร่วมกนั โดยมีต้นทนุการผลติร่วมกนั ไมว่า่จะ
เป็นวตัถดุบิ แรงงาน และคา่ใช้จ่ายการผลติ 

ผลิต 

-   นํ้ามนัดิบ 
    (วตัถุดิบ) 
-   แรงงาน 
-   ค่าใชจ่้าย 
     การผลิต 

เบนซิน  91 

เบนซิน  95 

ดีเซล 

ยางมะตอย 

ผลิตภณัฑร่์วม 
(Joint   Products) 

ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
(By  - Product) 

จุดแยก 
(Split – off point) 

ตน้ทุนการผลิตร่วม 
(Joint   Cost) 
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2.  การจัดสรรต้นทุนให้แก่ผลิตภณัฑ์ร่วม 
          

ในกระบวนการผลิตซึง่มีต้นทนุการผลิต วตัถดุิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึน้
ร่วมกนั ต้นทนุการผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกนั และให้ผลิตภณัฑ์ออกมาหลายชนิดท่ี
เรียกว่า ”ผลิตภณัฑ์ร่วม“  ซึง่ถือเป็นต้นทนุร่วม (Common Cost or Joint Cost) และเม่ือ
กระบวนการผลิตได้ทําการแยกผลผลิตออกเป็นชนิดต่าง ๆ  ซึง่ถือเป็นผลิตภณัฑ์ร่วม ซึง่จดุท่ี
กระบวนการผลิตได้ทําการแยกผลผลิตออกเป็นชนิดตา่ง ๆ  เราเรียกว่า “จดุแยกตวั“ (Split – off 
point) หลงัจากนัน้อาจมีการนําผลิตภณัฑ์ร่วมไปผลิตตอ่ก่อนท่ีจะนําไปจําหน่าย  ต้นทนุการผลิต
ของผลติภณัฑ์ร่วมแตล่ะชนิดท่ีเกิดขึน้หลงัจดุแยกนี ้เราเรียกวา่  “ต้นทนุแยก“  (Separable  Cost) 

 

จากรูป   โรงงานผลติสารเคมีแห่งหนึง่มีกระบวนการผลติให้ผลติภณัฑ์หลกั 3 ชนิด คือ สารเคมีชนิด 
ก สารเคมีชนิด ข และสารเคมีชนิด ค โดยมีกระบวนการผลติดงันี ้
                                                                                                                        
                                                  
                                                 
                                                                         
 
 
 
                ต้นทนุร่วมในการผลติเท่ากบั    780,000 -  บาท     ประกอบด้วย 
                วตัถดุบิ                                   600,000-  บาท 
                คา่แรงงาน                               100,000-  บาท    
                คา่ใช้จ่ายการผลติ                      80,000-  บาท  
 

 เม่ือผา่นกระบวนการผลติมาถงึจดุแยกออกทําให้ได้ผลติภณัฑ์ร่วมรวม 3 ชนิด 

               1.  สารเคมี ก 
               2.  สารเคมี ข 
               3.  สารเคมี ค 

ผลิตต่อ  20,000- 

วตัถุดิบ                600,000- 
ค่าแรงงาน           100,000- 
ค่าใชจ่้ายการผลิต  80,000- 

สารเคมี   ก 

สารเคม ี  ข 

สารเคม ี  ค   จาํหน่าย 

จุดแยกออก 
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ซึง่สารเคมีชนิด ก ทําการผลิตตอ่ โดยใช้ต้นทนุเพิ่มอีก 20,000- บาท ต้นทนุสว่นท่ีเพิ่มขึน้ถือว่าเป็น   
“ต้นทนุแยก“  (Separable  Cost) 
 

3.  หลักเกณฑ์ในการแบ่งสรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลิตภณัฑ์ร่วม 
 

การแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลิตภณัฑ์ร่วมชนิดตา่ง ๆ สามารถแบง่ได้หลายวิธี ทัง้นี ้สว่น
ใหญ่การท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ใด หรือวิธีการใด ในการแบง่ต้องคํานงึถึงข้อมลูท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ท่ี
จะใช้หลกัเกณฑ์นัน้ ซึง่ในเอกสารนีไ้ด้สรุปถึงวิธีการแบง่ 4 หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 

 1.  การแบง่ต้นทนุร่วมตามปริมาณหน่วยของผลผลติ (Physical  Quantity) 
 2. การแบง่ต้นทนุร่วมตามมลูคา่ขาย  หรือราคาตลาดของผลติภณัฑ์ร่วม (Sales  Value)  
 3. การแบง่ต้นทนุร่วมตามต้นทนุตอ่หน่วยโดยเฉล่ีย (Average  Unit  Cost) 
 4. การแบง่ต้นทนุร่วมตามต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted  Average  Cost) 
 
วิธีที่ 1 การแบ่งต้นทุนร่วมตามปริมาณหน่วยของผลผลิต (Physical  Quantity) 
 

 วิธีการแบ่งสรรต้นทุนร่วมในวิธีนีม้กัใช้ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ร่วมชนิดต่าง ๆ ท่ีได้จาก

กระบวนการผลิตเดียวกนั สามารถนบั วดั ชัง่ หรือตวง ให้เป็นหน่วยได้ เช่น ลิตร แกลลอน ถงั ตนั 
กิโลกรัม เป็นต้น 
 

ตวัอย่างที่ 1  บริษัทอํานาจอตุสาหกรรม จํากดั มีผลติภณัฑ์ร่วม 3 ชนิด คือผลติภณัฑ์ ก, ข และ  ค 
โดยใช้วตัถดุบิ 400,000- บาท คา่แรงงาน 200,000- บาท คา่ใช้จ่ายการผลติ 80,000- บาท เม่ือผา่น
กระบวนการผลติแล้วได้ผลติภณัฑ์ ก 20,000 หน่วย ผลติภณัฑ์ ข 8,000 หน่วย ผลติภณัฑ์ ค    
12,000 หน่วย 
 
                                                                                                                        
                                                  
                                                 
                                                                         
 
 
 

วตัถุดิบ               400,000- 
ค่าแรงงาน           200,000- 
ค่าใชจ่้ายการผลิต  80,000- 

ผลติภัณฑ์  ก   20,000 หน่วย 

ผลติภัณฑ์   ข   8,000  หน่วย 

ผลติภัณฑ์   ค   12,000  หน่วย 

จุดแยกออก 
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ผลติภัณฑ์ร่วม          ปริมาณผลผลติ         อัตราส่วน           ต้นทุนร่วม              ต้นทุนแบ่งสรร                          
                                                    การผลติ                                 ให้ผลติภัณฑ์ร่วม 

 
ก                                20,000                     .50               x  680,000              =        340,000 
ข                                  8,000                     .20               x  680,000              =        136,000 
ค                                12,000                     .30               x  680,000              =        204,000 
                                  40,000                    1.00                                                        680,000 
 

    จากการแบง่ต้นทนุร่วม จํานวน 680,000- บาท ให้แก่ผลติภณัฑ์ ก, ข และ ค นัน้ทําให้   
          ผลติภณัฑ์ ก  มีต้นทนุการผลติเท่ากบั     340,000-  /  20,000   =  17- 
          ผลติภณัฑ์ ข  มีต้นทนุการผลติเท่ากบั     136,000-  /  8,000     =  17- 
          ผลติภณัฑ์ ค  มีต้นทนุการผลติเท่ากบั     204,000-  / 12,000    =  17- 

    จะเห็นได้ว่าต้นทนุตอ่หน่วยของผลิตภณัฑ์ร่วม ก, ข และ ค มีต้นทนุเท่ากบั 17- บาทเท่ากนั ซึง่
ในทางปฏิบตัต้ินทนุตอ่หน่วยของผลติภณัฑ์ร่วมแตล่ะชนิดมีต้นทนุตอ่หน่วยไมเ่ท่ากนั  ราคาจําหน่าย
ไมเ่ท่ากนั   ดงันัน้วิธีนีจ้งึไมค่อ่ยนิยมใช้ 
 

วิธีที่ 2 การแบ่งต้นทุนร่วมตามมูลค่าขาย หรือราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ร่วม (Sales  Value) 
             
            การแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลิตภณัฑ์โดยวิธีนี ้ ใช้เกณฑ์การแบ่งตามอตัราส่วนของมลูค่า
ขายหรือราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ร่วมแตล่ะชนิด ณ จดุแยก ซึง่การแบง่สรรต้นทนุร่วมตามวิธีนีมี้
สว่นประกอบสําคญั  2  ประการดงันี ้

1. มลูคา่ขาย หรือราคาตลาดของผลติภณัฑ์ร่วมแตล่ะชนิดท่ีนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบง่
ต้นทนุร่วม สามารถทราบได้แน่นอนจงึทําให้การแบง่สรรต้นทนุร่วมถกูต้องมากขึน้ 

2. ผลติภณัฑ์ร่วมท่ีมีมลูคา่ขายสงู ควรได้รับแบง่สรรต้นทนุร่วมในจํานวนท่ีสงู ทําให้การแบง่
สรรต้นทนุร่วมถกูต้องมากกวา่ การใช้เกณฑ์การแบง่ตามจํานวนปริมาณหน่วยของผลผลติ (วิธีท่ี 1) 
ทัง้นีเ้พราะผลติภณัฑ์ร่วมบางชนิดอาจจะมีจํานวนน้อยแตส่ามารถขายได้ในมลูคา่ท่ีสงู 
          อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตบางชนิดเม่ือได้ผลิตภณัฑ์ร่วม ณ จดุแยกแล้ว ผลิตภณัฑ์-
ร่วมบางชนิดสามารถท่ีจะจําหน่าย หรือทราบมลูคา่ขายได้ทนัที แต่ในบางกระบวนการผลิต ผลิต-
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ภณัฑ์ร่วมบางชนิดเม่ือถึงจดุแยกแล้ว ยงัไม่สามารถจําหน่ายได้ทนัที ต้องมีการผลิตเพิ่มเติมอีก จึง
สามารถจําหน่ายได้   การใช้มลูคา่ขายหรือราคาตลาดในการแบง่สรรต้นทนุร่วม    จึงต้องประมาณ
มลูคา่ขาย  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  

กรณีที่ 1 ผลิตภณัฑ์ร่วมแต่ละชนิดสามารถจาํหน่ายได้ทนัท ีเม่ือผ่านจุดแยกออก 
 

ตวัอย่างที่ 2  บริษัทอมรอตุสาหกรรม จํากดั มีต้นทนุร่วมในการผลติ 800,000- บาท ประกอบด้วย  
วตัถดุบิทางตรง 500,000- บาท  คา่แรงงานทางตรง 200,000- บาท  คา่ใช้จ่ายการผลติ 100,000- 
บาท  เม่ือผา่นกระบวนการผลติแล้วได้ผลติภณัฑ์ ก  200,000 หน่วย จําหน่ายได้ในราคา หนว่ยละ 
7- บาท  ผลติภณัฑ์ ข 100,000 หน่วย  จําหน่ายได้ในราคาหน่วยละ 6- บาท 
 
การแบ่งสรรต้นทุนร่วมโดยใช้วธีิมูลค่าขาย หรือราคาตลาด 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผลติภัณฑ์     มูลค่าขาย         อัตราส่วน         ต้นทุนร่วม         ต้นทุนแบ่งสรรให้           ต้นทุนผลติ 
                                      ของมูลค่าขาย                        ผลติภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิด        ต่อหน่วย 
  ก                200,000 X  7       1,400,000-       .70  X  800,000               560,000-                           2.80                        
  ข                100,000 X  6          600,000-       .30  X  800,000               240,000-                      2.40 
                                               2,000,000-                                              800,000-     
           
หมายเหตุ        1,400,000 /  2,000,000    =  .70 
                          600,000  /  2,000,000    =  .30 
                         ต้นทนุผลติตอ่หน่วย    560,000 / 200,000   =  2.80 

        ต้นทนุผลิตตอ่หน่วย    240,000 / 100,000   =  2.40 
 

จุดแยกออก 
วตัถุดิบ                   500,000- 

ค่าแรงงาน               200,000- 
ค่าใชจ่้ายการผลิต   100,000- 

ผลติภัณฑ์  ก  200,000 หน่วย  ขาย @ 7- บาท 

ผลติภัณฑ์   ข  100,000 หน่วย  ขาย @ 6- บาท 
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กรณีที่ 2  ผลิตภณัฑ์ร่วมบางชนิดไม่สามารถจาํหน่ายได้ทนัท ีเม่ือผ่านจุดแยกออกต้องมี        
             การผลิตต่อจงึจาํหน่ายได้ 
  

ตวัอย่างที่ 3  จากโจทย์ตวัอยา่งท่ี 2   ถ้าผลติภณัฑ์  ก   ยงัไมส่ามารถจําหนา่ยได้ทนัที  เม่ือผา่นจดุ
แยกต้องเพิม่วตัถดุบิ 80,000- บาท  คา่แรงงาน 60,000- บาท คา่ใช้จ่ายการผลติ 60,000- บาท และ
จําหน่ายในราคาหน่วยละ 10- บาท  สว่นผลติภณัฑ์  ข   สามารถจําหน่ายได้ทนัที  

                                              
                                                                                                                        
                                                  
                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
ผลติภณัฑ์   มลูคา่ขาย    ต้นทนุผลติ    มลูคา่ขาย       อตัราสว่น      ต้นทนุร่วม     ต้นทนุแบง่สรรให้     ต้นทนุผลติ 
                                       สว่นเพ่ิม    โดยประมาณ   ของมลูคา่ขาย                       ผลติภณัฑ์ร่วม         ตอ่หน่วย                              
                                                         ณ จดุแยก      โดยประมาณ                            แตล่ะชนิด 
 
  ก           2,000,000-      200,000-    1,800,000-          .75              800,000-          600,000-               4-    
  ข              600,000-            -              600,000-          .25              800,000-          200,000-               2- 
               2,600,000-                        2,400,000-                                                     800,000- 
 
 
ต้นทนุตอ่หน่วยของผลติภณัฑ์  ก      =   600,000 +  200,000  =  800,000 / 200,000   =  4 – บาท 
ต้นทนุตอ่หน่วยของผลติภณัฑ์  ข      =   200,000                     =  200,000 / 100,000   =  2 – บาท 
 

 
 

จุดแยกออก วตัถุดิบ                  500,000- 
ค่าแรงงาน              200,000- 
ค่าใชจ่้ายการผลิต  100,000- 

ผลิตภณัฑ ์ ก   
200,000 @ 10 

  จาํหน่าย 

ผลติต่อโดยใช้ต้นทุนเพิม่ 
200,000  บาท 

ผลติภัณฑ์  ข 
100,000 @ 6 
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วิธีที่ 3  การแบ่งต้นทุนร่วมตามต้นทนุต่อหน่วยโดยเฉล่ีย (Average  Unit  Cost) 
 

 ในการแบ่งสรรต้นทนุร่วมให้ผลิตภณัฑ์ร่วม โดยวิธีต้นทนุตอ่หน่วยโดยเฉลี่ยนัน้ มกันิยมใช้
กบัผลิตภณัฑ์ร่วมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั เช่น ในกระบวนการผลิตหนึ่งจะได้สินค้า 3 ชนิด ผลิต-
ภณัฑ์ ก, ข และ ค ผลิตภณัฑ์ร่วมทัง้ 3 ชนิดควรมีราคาขายตอ่หน่วย และลกัษณะของหน่วย (ลิตร, 
กิโลกรัม และเมตร) ใกล้เคียงกนั จงึจะมีความเหมาะสมในการท่ีจะทําการแบง่ต้นทนุร่วมตามวิธีนี ้   
 

ตวัอย่างที่ 4 โรงงานสตีลอตุสาหกรรม จํากดั มีกระบวนการผลติท่ีให้ผลติภณัฑ์ร่วม  4 ชนิด  คือ
ผลติภณัฑ์ ก, ข, ค และ ง  โดยใช้ต้นทนุผลติร่วม 960,000- บาท  ซึง่จะได้ผลติภณัฑ์  ก   20,000 
หนว่ย   ผลติภณัฑ์  ข   18,000 หนว่ย  ผลติภณัฑ์  ค   14,000 หน่วย  ผลติภณัฑ์  ง  12,000 หน่วย 
 
 

ต้นทนุร่วมตอ่หนว่ยโดยเฉล่ีย                        =                                   ต้นทนุร่วมทัง้หมด 
                                                                                      จํานวนผลรวมของผลติภณัฑ์ร่วมทัง้หมด 
          =        960,000   
                                     64,000  
                                                                   =                      15 -   บาท  
 
ผลติภณัฑ์            จํานวนผลผลิต               ต้นทนุร่วมตอ่หน่วย                     ต้นทนุร่วมท่ีแบง่ให้ผลติภณัฑ์ 
                                                                        โดยเฉล่ีย                                       แตล่ะชนิด 

   ก                      20,000                             15-                                     300,000- 
   ข                      18,000                             15-                                     270,000- 
   ค                      14,000                             15-                                     210,000- 
   ง                      12,000                             15-                                      180,000- 
                                                                                                              960,000- 
 
      การแบง่สรรวิธีต้นทนุตอ่หน่วยโดยเฉล่ียนีค้ล้ายคลงึกบัการแบง่สรร วิธีท่ี 1 คือแบง่ตามปริมาณ
หน่วยของผลผลติ  
 
 
 



 

 

8-10

วิธีที่ 4   การแบ่งต้นทุนร่วมตามต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  (Weighted  Average  Cost) 
   

การแบง่สรรต้นทนุร่วมตามต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั เป็นวิธีท่ีขจดัข้อบกพร่องของการแบง่
ต้นทุนร่วมตามวิธีต้นทุนร่วมต่อหน่วยโดยเฉล่ีย ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ร่วมมีความแตกต่างกันใน  
หลาย ๆ กรณี เช่น มีขนาดเล็กใหญ่ตา่งกนั เวลาท่ีใช้ผลิตตา่งกนั ความยากง่ายในการผลิตตา่งกนั 
การใช้ปริมาณวตัถดุิบ คา่แรงงานทางตรง คา่ใช้จ่ายการผลิต ข้อแตกตา่งเหลา่นีส้ามารถใช้วิธีการ
แบง่สรรต้นทนุร่วมตามต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการแก้ไขปัญหาได้ 
 

ตัวอย่างที่ 5  โรงงานพลอตุสาหกรรม จํากดั ผลิตผลิตภณัฑ์ร่วม 3 ชนิด คือผลิตภณัฑ์ ก, ข และ ค 
ในกระบวนการผลิต วิศวกรการผลิตได้ประมาณความยากง่ายในการผลิต พบว่า ผลิตภณัฑ์ ก, ข  
และ ค  มีสดัสว่นความยากง่ายและปริมาณการใช้วตัถดุบิ ในการผลิตเท่ากบั  50%, 30% และ 20% 
ตามลําดบั  ในการผลติมีต้นทนุร่วมเกิดขึน้ 1,035,000- บาท  โดยผลิต ผลิตภณัฑ์ ก จํานวน 75,000 
หน่วย ผลติภณัฑ์ ข  จํานวน 50,000 หน่วย ผลติภณัฑ์ ค  จํานวน   25,000 หน่วย 
 
 

ผลติภัณฑ์           จาํนวนหน่วย            นํา้หนักของผลติภัณฑ์                 จาํนวนผลติภัณฑ์ 
                        ของผลติภัณฑ์                                                        ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

    ก                        75,000                        X  50 %                                    37,500 
    ข                        50,000                        X  30%                                     15,000 
    ค                        25,000                       X  20%                                        5,000 
                            150,000                          100%                                      57,500 
 
อตัราสว่นในการแบง่ต้นทนุร่วม                     ต้นทนุร่วม                ต้นทนุร่วมท่ีแบง่ให้                        ต้นทนุร่วม 
                                                                                                    แตล่ะผลติภณัฑ์                           ตอ่หน่วย       

      37,500 / 57,500                       X  1,035,000                  675,000-                             9- 
      15,000 / 57,500                       X  1,035,000                  270,000-                             5.40 
       5,000 / 57,500                        X  1,035,000                    90,000-                             3.60 
 
 

 จากตวัอย่างการแบ่งสรรต้นทนุวิธีต้นทนุโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั เป็นวิธีท่ีมีความยตุิธรรมใน
การแบง่สรรต้นทนุร่วมให้แก่ผลติภณัฑ์ร่วมชนิดตา่ง ๆ มากท่ีสดุ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1.  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนในหน่วย 
วา่เป็นการเรียนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ร่วม 
2.  ครูกลา่วนําถึง   ลกัษณะและความสมัพนัธ์ 
ของการผลติ    ผลติภณัฑ์หลกั  ผลติภณัฑ์ร่วม 
ในกรณีท่ีมีการผลติสนิค้ามากกวา่ 2  ชนิดขึน้ไป  
3.  ครูสอดแทรกคณุธรรม  จริยธรรมด้านความ
สามคัคี  ให้เห็นความสําคญัของความสามคัคี 
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฎี 
1.  แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  
2.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการ
บรรยาย    ความหมายและลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์ร่วมการจดัสรรต้นทนุและหลกัเกณฑ์

ในการแบง่สรรต้นทนุร่วม 
 

ขัน้การสอนภาคปฎิบัต ิ
1.  ครูมอบหมายกิจกรรมปฏิบตัติามใบงานโดย
แบง่กลุม่  และออกมาเฉลยหน้าชัน้เรียนโดยครู
ช่วยแนะนํา 
2.  ให้ตอบคําถามและทําแบบฝึกหดัโดยสง่ใน
สปัดาห์หน้า 
 

ขัน้สรุป 
1.  ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ power  point 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    

 
2.  นกัศกึษาฟัง 
 
 
3. นกัศกึษามีความสามคัคี ช่วยเหลือกนั ไม่
ก่อการทะเลาะเบาะแว้ง (แบบประเมิน
หมายเลข  3) 
 

1.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 

 
 
1.  นกัศกึษาทํากิจกรรมปฏิบตัติามท่ีได้รับ
มอบหมาย และช่วยกนัออกมาเฉลยหน้าชัน้
เรียน 
2.  นกัศกึษาตอบคําถามและทําแบบฝึกหดั 
 
 
 

1.  นกัศกึษาซกัถามข้อสงสยั  ร่วมกนัสรุป 
และจดบนัทกึ 
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งานที่มอบหมายหรือกจิกรรม 
 

1.   คําถามและแบบฝึกหดั (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.   กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัติามใบงาน 
3.   ให้นกัศกึษาหาคําศพัท์เก่ียวกบัต้นทนุร่วมและผลติภณัฑ์พลอยได้  15  คําศพัท์ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.    power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  3 

  

การประเมินผล 
 

1.  จากแบบฝึกหดั 
2.  จากการซกัถามผู้ เรียน 
3.  ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน 
4.  สงัเกตจากการความตัง้ใจการฟังคําบรรยาย 
5.  จากแบบฟอร์มแบบประเมินความสามคัคี 
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บันทกึหลังการสอน               
 

       ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี    แตย่งัไมส่ามารถเขียนแผนภาพของ

ผลติภณัฑ์ร่วมได้  ทําให้ไมส่ามารถทํากิจกรรมกลุม่ให้ถกูต้องได้ 
2. ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมใน

การนําเสนอหน้าชัน้เรียนดี  สามารถทํากิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้องบางกลุม่ 
3. นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2. หลงัจากตรวจแบบฝึกหดัแล้วได้นําแนวคดิและคําตอบตดิไว้ท่ีป้ายนิเทศเพ่ือให้นกัศกึษา

แก้ไขให้ถกูต้อง 
 

ลงช่ือ ……..รตกิลุ……………อาจารย์ผู้สอน 
                                                                              (นางสาวรตกิลุ   เหลา่ธรรมยิง่ยง) 
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                   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่        3 

วิชา   การบัญชีต้นทุน  2 สอนครัง้ที่     2 

ช่ือหน่วย   ผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง    ผลติภณัฑ์พลอยได้  ( by  products ) จาํนวนคาบ   4 

  

หวัข้อเร่ืองและงาน 
 

          1.  ความหมายของผลติภณัฑ์พลอยได้ 
          2.  ลกัษณะของผลติภณัฑ์พลอยได้เม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์หลกั 
          3.  การบญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้ 
 

สาระสาํคัญ 
 

           ผลติภณัฑ์พลอยได้      เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์หลกัท่ี 
ผลติได้ในกระบวนการผลติเดียวกนั  เม่ือผลติเสร็จอาจจะขายได้หรือต้องผลติตอ่แล้วจงึขายได้      
          วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้ท่ียอมรับกนัทัว่ไป  มี  2  กรณี   

1. ไมมี่การแบง่สรรต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้ให้เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์พลอยได้ 
2. มีการแบง่สรรต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้ให้เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์พลอยได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
  

    จุดประสงค์ทั่วไป 
 

           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถบอกถึงลกัษณะของผลติภณัฑ์พลอยได้  ลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์พลอยได้เม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์หลกั  การบญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้  
 

     จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบอกถึงความหมายของผลติภณัฑ์พลอยได้อยา่งถกูต้อง  
2.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบอกถึงลกัษณะของผลติภณัฑ์พลอยได้อยา่งถกูต้อง 
3.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้อยา่งถกูต้อง 
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เนือ้หาสาระ 
 

1.  ความหมายของผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
 

          ในการผลิตสินค้านอกจากจะมีจุดมุ่งหมายการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หลัก (Main 
products) แล้วอาจจะมีผลิตภณัฑ์บางอย่างท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตโดยเป็น ”ผลพลอยได้” 
จากการผลิตนัน้ ๆ เช่น เศษซากของขีเ้ล่ือยท่ีได้จากโรงงานไม้แปรรูป ยางมะตอยจากโรงกลัน่นํา้มนั 
กลีเซอรีนท่ีเกิดขึน้จากโรงงานทําสบู ่ รําจากโรงสีข้าว กากนํา้ตาลจากการผลิตเบียร์ ผลิตภณัฑ์หรือ
เศษซากท่ีได้จากกระบวนการผลติ   เรียกวา่   “ผลติภณัฑ์พลอยได้“  

 

2.  ลักษณะของผลิตภณัฑ์พลอยได้เม่ือเทยีบกับผลิตภณัฑ์หลัก 
 

ผลิตภณัฑ์พลอยได้ท่ีเกิดขึน้จากการผลิตสินค้า มกัมีจํานวนมาก จนทําให้ในบางครัง้การ
พิจารณาและกําหนดว่าผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการผลิตชนิดใดจดัเป็นผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภณัฑ์

ชนิดใดจดัเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ ควรพิจารณาจากลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1   ผลติภณัฑ์พลอยได้เม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์หลกัแล้วจะมีจํานวนเพียงเลก็น้อย   
2.2   ราคาหรือมลูคา่ของผลติภณัฑ์พลอยได้มกัมีราคาต่ํา เม่ือเทียบกบัผลติภณัฑ์หลกั 

            2.3   ผลติภณัฑ์พลอยได้บางชนิดสามารถจําหนา่ยได้ทนัที หรือบางชนิดอาจจะต้องมี         
การผลติตอ่โดยเสียต้นทนุเพียงเลก็น้อย สามารถจําหนา่ยได้ 

2.4   ผลติภณัฑ์พลอยได้ไมใ่ช่วตัถปุระสงค์หลกัของการผลติ 
 

3.  การบัญชีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
   

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้ท่ียอมรับกนัทัว่ไป มี 2 กรณี   

            3.1   ไมมี่การแบง่สรรต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้ให้เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์พลอยได้ 
            3.2   มีการแบง่สรรต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้ให้เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์พลอยได้ 
 

        กรณีที่ 1 ไม่มีการแบ่งสรรต้นทนุร่วมที่เกิดขึน้ให้เป็นต้นทุนของผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
 

กรณีนีร้ายได้ทกุชนิดท่ีได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้จะนําไปบนัทกึเป็นรายได้   

  เดบติ    เงินสด  
                   เครดติ    รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้  
  และสามารถนํารายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ท่ีแสดงได้ 2 วิธี คือ 
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 วิธีที่ 1 การนํารายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้แสดงในงบกําไรขาดทนุ เม่ือไม่มีการ
ผลติตอ่ หรือไมมี่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึน้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ 
 

        ตัวอย่างที่ 1  โรงงานสหชยัอตุสาหกรรม ผลิตผลิตภณัฑ์ได้ 24,000 หน่วย มีรายได้จากการ
ขายผลิตภณัฑ์หลกั 20,000 หน่วย ๆ ละ 35- บาท    รายได้จากผลิตภณัฑ์พลอยได้ 3,500 บาท     
ต้นทนุผลติภณัฑ์หลกัตอ่หน่วย 18- บาท  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 245,500- บาท 
 

วิธีที่ 1.1  แสดงเป็นรายได้จากการขาย 

รายได้จากการขาย  :  

      สนิค้าผลติภณัฑ์หลกั     (20,000  x  35)                                                       700,000-  บาท 
      ผลติภณัฑ์พลอยได้                                                                                          3,500-  บาท 
รวมรายได้                                                                                                         703,500-  บาท 
หกั   ต้นทนุขาย   (20,000  X  18)                                                                       360,000-  บาท 
กําไรขัน้ต้น                                                                                                        343,500-  บาท 
หกั   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                                   245,500-  บาท 
กําไรสทุธิ                                                                                                             98,000-  บาท 
 

 วิธีที่ 1.2  แสดงเป็นรายได้อ่ืน ๆ   

ขายผลติภณัฑ์หลกั     (20,000  x  35)                                                                700,000-  บาท 
หกั   ต้นทนุขาย   (20,000  X  18)                                                                       360,000-  บาท 
กําไรขัน้ต้น                                                                                                        340,000-  บาท 
หกั   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                                   245,500-  บาท 
กําไรจากการดําเนินงาน                                                                                        94,500-  บาท 
บวก   รายได้อ่ืน ๆ   
         รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้                                                            3,500-  บาท 

กําไรสทุธิ                                                                                                             98,000-  บาท  
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 วิธีที่ 1.3  แสดงการหกัออกจากต้นทุนขายของผลิตภณัฑ์หลัก  

ขายผลติภณัฑ์หลกั     (20,000  x  35)                                                                700,000-  บาท 
หกั   ต้นทนุขาย   (20,000  X  18)                                      360,000- 
        หกั  รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้                      3,500-                  356,500-  บาท 
กําไรขัน้ต้น                                                                                                         343,500-  บาท 
หกั   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                                    245,500-  บาท 
กําไรสทุธิ                                                                                                              98,000-  บาท 
 

 วิธีที่ 1.4   แสดงเป็นรายการหกัจากต้นทุนผลิตในงวดนัน้ ๆ  

ขายผลติภณัฑ์หลกั     (20,000  x  35)                                                                700,000-  บาท 
หกั   ต้นทนุขาย   (24,000  X  18)                                     432,000- 
        หกั   รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้                  3,500-               
                                                                                      428,500-   
         หกั   สนิค้าคงเหลือปลายงวด (4,000 X 17.854)          71,416-*                   357,084-  บาท       
กําไรขัน้ต้น                                                                                                         342,916-  บาท 
หกั   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                                    245,500-  บาท 
กําไรสทุธิ                                                                                                              97,416-  บาท 
 

จากตวัอย่างวิธีท่ี 1.4 นัน้ กิจการผลิตผลิตภณัฑ์หลกัได้จํานวน 24,000 หน่วย โดยมีต้นทนุ
ตอ่หน่วย 18- บาท และได้จําหน่ายไป 20,000 หน่วย ดงันัน้ต้นทนุผลติของผลติภณัฑ์ 20,000 หน่วย 
จํานวน 428,000- บาท โดยถกูลดลงจากรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ไป 3,500- บาท ทํา
ให้ต้นทนุผลิตลดลงเหลือเพียง 428,500- บาท  หรือหน่วยละ 17.854 บาท จึงทําให้สินค้าปลายงวด 
เท่ากบั (4000 X 17.854)  เท่ากบั 71,416-  บาท 
 

วิธีที่ 2 การแสดงรายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้แสดงในงบกําไรขาดทนุ เม่ือมีการ
ผลติตอ่หรือมีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึน้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้การแสดงรายได้จาก
การขายผลติภณัฑ์พลอยได้ให้แสดงเป็นรายได้สทุธิ โดยแสดงได้ทัง้ 4 ข้อ  เหมือนวธีิที่ 1 
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 ตวัอย่างที่ 2 ถ้าผลติภณัฑ์พลอยได้ของบริษัทสามารถขายได้ในราคา 3,500- บาท โดยต้องมี
การเสียคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่บรรจหีุบห่ออีกเป็นจํานวน 500- บาท การบนัทึกคา่ใช้จ่ายหรือ
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ ในวิธีแสดงเป็นรายได้อ่ืน ๆ (1.2) แสดงได้ดงันี ้

งบกาํไรขาดทุนแสดงเป็นรายได้อ่ืน ๆ 

ขายผลติภณัฑ์หลกั     (20,000  x  35)                                                                700,000-  บาท 
หกั   ต้นทนุขาย   (20,000  X  18)                                                                       360,000-  บาท 
กําไรขัน้ต้น                                                                                                        340,000-  บาท 
หกั   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                                   245,500-  บาท 
กําไรจากการดําเนินงาน                                                                                        94,500-  บาท 
บวก   รายได้อ่ืน ๆ   
          รายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ (3,500 - 500)                                    3,000-  บาท 
กําไรสทุธิ                                                                                                             97,500-  บาท  
 

กรณีที่ 2 มีการแบ่งสรรต้นทุนร่วมที่เกดิขึน้ให้เป็นต้นทุนของผลิตภณัฑ์พลอยได้ 
 

ตัวอย่างที่ 3 บริษัทลีโออตุสาหกรรม จํากดั ผลิตสินค้าโดยมีต้นทนุร่วมท่ีเกิดขึน้จากการผลิต 
600,000- บาท ประกอบด้วยวตัถดุิบ 300,000- บาท คา่แรงงาน 200,000- บาท คา่ใช้จ่ายการผลิต 
100,000- บาท นอกจากผลิตภณัฑ์หลกัแล้ว ยงัมีผลิตภณัฑ์พลอยได้เกิดขึน้ด้วย โดยบริษัทมี

นโยบายแบง่สรรต้นทนุร่วมสว่นหนึง่ให้ผลติภณัฑ์พลอยได้ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การแบง่ต้นทนุร่วม 
5%  ให้เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์พลอยได้ 

 

บริษัทกาํหนดหลักเกณฑ์การแบ่งต้นทนุร่วม 5 % ให้เป็นต้นทุนผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

           เดบติ        ผลติภณัฑ์พลอยได้                                              30,000- 
           เครดติ      งานระหวา่งทํา                                                            30,000- 

 

บริษัทนําผลิตภณัฑ์พลอยได้ไปผลิตต่อก่อนนําออกจาํหน่าย โดยใช้วัตถุดบิเพิ่ม            
3,000- บาท และค่าแรงงาน 1,000- บาท  

           เดบติ     ผลติภณัฑ์พลอยได้                                                 4,000- 

                    เครดติ    วตัถดุบิ                                                                          3,000-                        
                                   คา่แรงงาน                                                                     1,000- 
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เม่ือมีการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ จาํหน่ายไปในราคา 34,000- บาท 
    เดบติ      เงินสด                                                                    34,000- 
           เครดติ      ผลติภณัฑ์พลอยได้                                                        34,000- 
 

เม่ือมีการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ จาํหน่ายไปในราคา 36,000- บาท 

    เดบติ      เงินสด                                                                        36,000- 
           เครดติ      ผลติภณัฑ์พลอยได้                                                         34,000- 
                          กําไรจากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์พลอยได้                            2,000- 
 

  

เม่ือมีการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ จาํหน่ายไปในราคา 33,000- บาท 
    เดบติ      เงินสด                                                                        33,000- 
                  ขาดทนุจากการจําหน่ายผลติภณัฑ์พลอยได้                    1,000- 

                  เครดติ      ผลติภณัฑ์พลอยได้                                                         34,000- 
 
 

การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการขายผลติภณัฑ์พลอยได้นัน้ถ้ามีกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์พลอยได้ สามารถนํากําไรหรือขาดทนุจากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ แสดงในงบกําไร-
ขาดทนุในหวัข้อรายได้อ่ืน ๆ นอกจากนีอ้าจนําผลกําไรหรือขาดทนุท่ีได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอย-
ได้ไปเพิ่มหรือลดต้นทนุผลติในสว่นของผลติภณัฑ์หลกัก็ได้เช่นกนั 
              

วิธีการคิดต้นทนุและวิธีการบนัทึกบญัชีของผลิตภณัฑ์หลกัและผลิตภณัฑ์พลอยได้นัน้ วิธีการ
บนัทกึบญัชีวิธีไหนจะดีกวา่กนันัน้ เป็นสิง่ท่ีตอบได้ เพราะวิธีการหนึ่งอาจจะเหมาะสมกบักิจการหนึ่ง 
ในขณะเดียวกนัก็อาจจะไม่เหมาะสมกบัอีกกิจการหนึ่งก็ได้ การเลือกใช้วิธีการใดขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ของการผลติ ดงันัน้การใช้วิธีใดขึน้อยูก่บันกับญัชีต้นทนุตดัสนิใจเลือกใช้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยนีว้่าเป็น
ก า ร เ รี ย น เ ก่ี ย ว กั บ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ พ ล อ ย ไ ด้  
ความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้  และการ
บญัชีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้ 
2.   ครูกลา่วนําถึงความรู้เดมิเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 
หลกัและผลติภณัฑ์ร่วม 
 

ขัน้การสอนภาคทฤษฏี 
1.  ครูบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการ 
บรรยาย   ความหมายของผลติภณัฑ์พลอยได้   
ลกัษณะของผลติภณัฑ์พลอยได้และการบญัชี

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลอยได้  
 

ขัน้การสอนภาคปฏิบัต ิ
1.  ครูแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่  2 กลุม่ 
โดยแตล่ะกลุม่แบง่โดยให้นกัศกึษาจบัฉลาก

แบง่กลุม่ 
2.  ครูให้นกัศกึษาจบัฉลากเลือกกิจกรรมปฏิบตั ิ
โดยให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ระดมสมองช่วยกนั

ทํางานกลุม่  ปรึกษาหารือ  ทําความเข้าใจและ
ออกมารายงานหน้าชัน้เรียนโดยไมซ่ํา้คนเดมิ 
และครูแนะนําเม่ือนกัศกึษามีปัญหา   
 
 

 
1.  นกัศกึษารู้ถึงจดุประสงค์การเรียน    
 
 
 
2.  นกัศกึษาทบทวนความรู้เดมิ 
 

 
1.   นกัศกึษาฟังการบรรยาย 
 
 
 

 
1.  นกัศกึษาแบง่กลุม่  จํานวน  2 กลุม่ 
 
 
2.  นกัศกึษาระดมความคดิและร่วมมือกนัทํา 
กิจกรรมกลุม่  ตามท่ีได้รับและนําเสนอหน้า
ชัน้เรียนตามกลุม่ท่ีได้รับ  โดยส่ือ power  
point 
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กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)  
 

 

กิจกรรมผู้สอน 
 

 

กิจกรรมผู้เรียน 

 

ขัน้สรุป 
1.  แจกแบบประเมินผล  การนําเสนอของแตล่ะ
กลุม่  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามและช่วยกนั
สรุปเนือ้หาท่ีเรียน 
2.  ครูสรุปสาระสําคญัทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ 
พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งโดยใช้ส่ือ  power  point  
3.  ครูแจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
4.  ครูแจกแบบทดสอบยอ่ยหน่วยท่ี  3 

 
1.  นกัศกึษาซกัถามปัญหาข้อสงสยัของสมาชิก
แตล่ะกลุม่   พร้อมทัง้ประเมนิผลการนําเสนอ
ของแตล่ะกลุม่ 
2.  นกัศกึษาฟังสรุปและจดบนัทกึ 
 
3.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
4.  นกัศกึษาทําแบบทดสอบยอ่ยหน่วยท่ี  3 

 

งานที่มอบหมายและกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.  คําถามและแบบฝึกหดั  (สง่เป็นรายบคุคล) 
2.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ  2  กลุม่  (งานกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน) 
3.  ให้นกัศกึษาไปศกึษาเก่ียวกบัต้นทนุมาตรฐาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบญัชีต้นทนุ  2 
2.   power  point  สรุปเนือ้หาหนว่ยท่ี  3 

 

การประเมินผล 
 

1.   จากแบบฝึกหดั 
2.   จากการซกัถามผู้ เรียน   
3.   ประเมินจากแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบยอ่ย 
4.   สงัเกตจากความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกลุม่ปฏิบตั ิ
5.   จากแบบฟอร์มประเมนิผลการนําเสนอกิจกรรมของกลุม่ 
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บันทกึหลังการสอน               
 

        ผลการใช้แผนการสอน 
1. การสอนเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดในแผนการสอน 
2. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมและทนัตามเวลาท่ีกําหนด 

 

       ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศกึษาสว่นมาก  ให้ความสนใจในการเรียนดี  
2. ในการแบง่กลุม่เพ่ือร่วมกิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมใน

การนําเสนอหน้าชัน้เรียนดี  สามารถทํากิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้องบางกลุม่ 
3. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษากนัเอง  สว่นใหญ่ประเมินในระดบัปานกลาง  

(พอใช้ ) 
4. นกัศกึษาสว่นมากสง่แบบฝึกหดัท่ีมอบหมายตามกําหนด 

 

       ผลการสอนของครู 
1. สอนได้ครบตามแผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลมุเนือ้หาตามเวลา  
2. หลงัการตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนพบวา่ผู้ เรียนสว่นมากได้คะแนนน้อย 

เน่ืองจากนกัศกึษาสว่นใหญ่วิเคราะห์ข้อสอบไมไ่ด้   
 

 
ลงช่ือ ……..…รตกิลุ…………อาจารย์ผู้สอน 

                                                                                (นางสาวรตกิลุ   เหลา่ธรรมยิ่งยง) 
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