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ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอนถือเป็นส่ือพื้นฐานส าหรับการศึกษาหาความรู้ เพราะนอกจาก  

จะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามหลกัสูตรแลว้ ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวความคิดและทศันคติที่กวา้งไกล 

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา การบญัชีตน้ทุนเบื้องตน้ รหสั 2201-2004 ฉบบัน้ี เรียบเรียง

และจดัท าขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศกัราช 

2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบญัชี โดยก าหนดเน้ือหาสาระเป็น          

8 หน่วย ประกอบด้วย ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับวตัถุดิบ  การบญัชี

เก่ียวกบัค่าแรงงาน  การบญัชีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายการผลิต  งบตน้ทุนผลิต รายการปรับปรุงบญัชี และกระดาษ

ท าการของกิจการอุตสาหกรรม งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิดบญัชีและงบทดลองหลงัปิด

บญัชี   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ครูผูส้อนใชเ้ป็นเอกสารประกอบการเรียน และใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้

ตามจุดประสงคร์ายวชิาและสมรรถนะรายวชิาที่ก  าหนดไว ้

 หากผูอ่้านพบข้อผิดพลาดประการใด ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มน้ี โปรดแจ้ง

ขอ้บกพร่องใหผู้เ้ขียนทราบ เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 

               นงคราญ  ช่างสาน 

     วทิยาลยัการอาชีพสมเด็จเจา้พะโคะ 
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หลกัสูตรรำยวชิำ 

 

รหัสวชิำ 2201 – 2004              ช่ือวชิำ  กำรบัญชีต้นทุนเบือ้งต้น 

3  หน่วยกติ  (4 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์) 
 

จุดประสงค์รำยวิชำ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปส าหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสตัย ์มีวนิยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวชิาชีพบญัชี 

 

สมรรถนะรำยวิชำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชี ส าหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. ปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกบักิจการซ้ือขายสินคา้ องคป์ระกอบ

ของตน้ทุนการผลิต การรับจ่ายวตัถุดิบ การบนัทึกรายการเก่ียวกบัแรงงาน ชัว่โมงท างาน อัตราค่าแรง ค่า

ล่วงเวลา เงินประกนัสังคม ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายการผลิต การ

บนัทึกรายการเก่ียวกับวตัถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือ

แบบต่อเน่ือง ตน้ทุนการผลิต การค านวณตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ กระดาษท าการ รายการปรับปรุงปิดบญัชี 

การจดัท างบตน้ทุนการผลิต 
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