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คํานํา 

 
 หนังสือการบัญชีตนทุนเลมน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในวิชา AC 315 การบัญชีตนทุน   
ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับในคณะบัญชี โดยมีความมุงหวังใหเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงที่จะสามารถชวยใหนักศึกษารวมทั้ง
ผูสนใจไดใชศึกษาทําความเขาใจเน้ือหาวิชาไดดีขึ้น และใชประกอบการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ดังน้ัน หนังสือ
เลมน้ีจึงแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกเปนสวนของเน้ือหาซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในหลักสูตรที่ตองศึกษา 
และสวนที่สองเปนแบบฝกหัดซ่ึงจัดลําดับใหสอดคลองกับเน้ือหาเพ่ือใชสําหรับฝกทําเปนการทบทวนตนเอง 
 แมหนังสือเลมน้ีจะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาแลวในระดับหน่ึง แตผูเรียบเรียงยังคงมีความตั้งใจท่ีจะ
ปรับปรุงและพัฒนาหนังสือการบัญชีตนทุนใหสมบูรณย่ิงขึ้นในอนาคต เพ่ือใหมีเน้ือหาที่สมบูรณและเปนประโยชน
ตอนักศึกษาและผูสนใจมากยิ่งขึ้น ความมุงหวังดังกลาวจะสําเร็จไดหรือไมตองอาศัยขอมูลและขอเสนอแนะจากผูใช
หนังสือ ซ่ึงผูเรียบเรียงพรอมท่ีจะรับฟงและนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 
 
        ภาวิณี  ชอยสุนิรชร 
              คณะบัญชี 
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