ก

คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนถือเป็ นสื่ อพื้นฐานสาหรับการศึกษาหาความรู ้ เพราะนอกจาก
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ตามหลักสู ตรแล้ว ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวความคิดและทัศนคติที่กว้างไกล
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพด้วย
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชา การบัญชีตน้ ทุนเบื้องต้น รหัส 2201-2004 ฉบับนี้ เรี ยบเรี ยง
และจัดทาขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช
2556 ประเภทวิชา พาณิ ชยกรรม สาขาวิช าพณิ ช ยการ สาขางานการบัญ ชี โดยกาหนดเนื้ อ หาสาระเป็ น
8 หน่ วย ประกอบด้วย ความรู ้เบื้อ งต้น เกี่ ยวกับกิ จการอุ ตสาหกรรม การบัญชี เกี่ ยวกับวัตถุ ดิบ การบัญ ชี
เกี่ยวกับค่าแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต งบต้นทุนผลิต รายการปรับปรุ งบัญชี และกระดาษ
ทาการของกิจการอุตสาหกรรม งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิ ดบัญชี และงบทดลองหลังปิ ด
บัญชี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ผสู ้ อนใช้เป็ นเอกสารประกอบการเรี ยน และให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
ตามจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่กาหนดไว้
หากผูอ้ ่ านพบข้อ ผิด พลาดประการใด ในเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเล่ ม นี้ โปรดแจ้ง
ข้อบกพร่ องให้ผเู ้ ขียนทราบ เพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

นงคราญ ช่างสาน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ข

หลักสู ตรรำยวิชำ
รหัสวิชำ 2201 – 2004

ชื่อวิชำ กำรบัญชีต้นทุนเบือ้ งต้ น

3 หน่ วยกิต (4 ชั่วโมงต่ อสั ปดำห์ )
จุดประสงค์รำยวิชำ
1. มีความเข้าใจหลักการกระบวนการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสาหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบัญชี สาหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะของกิจการผลิตเปรี ยบเทียบกับกิจการซื้ อขายสินค้า องค์ประกอบ
ของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุ ดิบ การบันทึกรายการเกี่ ยวกับแรงงาน ชัว่ โมงทางาน อัตราค่าแรง ค่า
ล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การ
บัน ทึ ก รายการเกี่ ยวกับวัตถุ ดิบ ตามวิธี บ ัญ ชี สิ น ค้าคงเหลื อ แบบสิ้ น งวด และวิธีก ารบัญ ชี สิ น ค้าคงเหลื อ
แบบต่อเนื่ อง ต้นทุนการผลิต การคานวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทาการ รายการปรับปรุ งปิ ดบัญชี
การจัดทางบต้นทุนการผลิต
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