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วัตถุประสงค 

1. ความหมายของวงจรการผลิต 

2. กระบวนการวางแผนการผลิตในสวนของการจัดทําตารางการ

ผลิตและใบสั่งผลิต 

3. กระบวนการเบิกวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต 

4. กระบวนการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในหนวยผลิต 

5. กระบวนการบันทึกรายการสินคาที่ผลิตเสร็จ และผานการ 

                          ตรวจสอบคุณภาพ 

                          6. การบันทึกบัญชีของวงจรการผลิต 

                          7. การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

                              ของวงจรการผลิต 



กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรการผลิต 

     วงจรการผลิต  เปนวงจรที่เกี่ยวกับการแปลงทรพัยากรที่มีอยูในกิจการ

ใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
 

     วงจรการผลิตสามารถจัดแบงไดเปน 4 สวน  คือ    

 สวนที่ 1.  กระบวนการวางแผนการผลิตในสวนของการจัดทาํ

ตารางการ ผลิตและใบส่ังผลิต     

 สวนที่ 2.  กระบวนการเบิกวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต  

   สวนที่ 3.  กระบวนการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

        ของพนักงานในหนวยผลิต   

   สวนที่ 4.  กระบวนการบันทึกรายการสินคาที่ 

        ผลิตเสร็จและผานการตรวจสอบคุณภาพ 
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การบันทึกบัญชีของวงจรการผลิต 
 

 1. เม่ือเบิกวัตถุทางตรงมาใชในการผลิต  

  เดบิต   งานระหวางทํา  xxx       

          เครดิต   วัตถุดิบ    xxx 
 

 2. เม่ือเบิกวัตถุทางออมมาใชในการผลิต  

   เดบิต   คาใชจายการผลิต  xxx 

        เครดิต   วัตถุดิบ   xxx 
 

        3. เม่ือบันทึกการจายเงินเดือน  คาจาง 

 เดบิต   เงินเดือน   xxx 

       เครดิต   เงินฝากธนาคาร/เงินสด  xxx 
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 4. เม่ือบันทึกการแยกเงินเดือน คาจาง เปนคาแรงงานทางตรง และ

คาแรงงานทางออม 

      เดบิต   งานระหวางทํา  xxx 

                คาใชจายการผลิต xxx 

  เครดิต   เงินเดือน   xxx 
 

     5. เม่ือบันทึกคาใชจายการผลิตอื่น เชน คาสาธารณูปโภค คาเสื่อม

ราคาอาคารโรงงาน คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาเบี้ยประกันของโรงงาน 

      เดบิต   คาใชจายการผลิต  xxx 

  เครดิต   บัญชีท่ีเกี่ยวของ  xxx 
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 6. เม่ือบันทึกการโอนบัญชีคาใชจายการผลิตเขาสูบัญชีงานระหวาง

ทํา (กรณีบันทึกดวยตนทุนจายจริง) 

      เดบิต    งานระหวางทํา  xxx 

  เครดิต   คาใชจายการผลิต  xxx 
 

 7. เม่ือผลิตเสร็จ และโอนสินคาสําเร็จรูปไปเก็บยังคลังสินคา 

      เดบิต    สินคาสําเร็จรูป  xxx 

  เครดิต   งานระหวางทํา  xxx 
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การบริหารสินคาคงเหลือ 
       
  

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการบริหาร
สินคาคงเหลือในแงของการนําเอาขอมูลท่ีไดรับจากรายการรับและเบิกจายสินคา
คงเหลือมาจัดทําเปนเอกสารและรายงานเอใหผูบริหารใชประกอบการวางแผน 
และควบคุมการปฏิบัติงานขอมูลใชในการจัดทําเอกสารและรายงาน นี้ไดมาจาก
นักงานของฝายคลังสิคาท่ีทําหนาท่ีบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือใน
ขณะท่ีมีการปฏิบัติงานจริงอยูตลอดเวลา 
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การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ 
วงจรการผลิต 

 

     การควบคุมการนําเขา  เปนการควบคุมเชิงปองกันไมใหเกิดการขอผิดลาด

จากการนําเขาขอมูลไมถูกตอง รวมท้ังทําใหเกิดความม่ันใจวาขอมูลในรายการคา

ท่ีนําเขามาบันทึกมีความครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 
 

 ขั้นที่ 1 การวางแผนการผลิตในสวนของการจัดทําตารางการผลิต 

และใบสั่งผลิต  โปรแกรมการตรวจสอบท่ีใช  ประกอบดวย 

  - Field Check 
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 ขั้นที่ 2 การเบิกวัตถุดิบไปใชในการผลิต โปรแกรมการตรวจสอบท่ีใช

ประกอบดวย 

  - Validity Check  - Field Check 
 

 ขั้นที่ 3 การบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนักงานในหนวยผลิต 

โปรแกรมการตรวจสอบท่ีใช ประกอบดวย 

  - Validity Check  - Field Check  
 

 ขั้นที่ 4 การบันทึกรายการสินคาผลิตเสร็จ และผานการตรวจสอบ

คุณภาพ โปรแกรมการตรวจสอบท่ีใช ประกอบดวย 

  - Validity Check 
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 การควบคุมการประมวลผล  เปนการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหเกิดความ

ผิดพลาด หรือขอบกรองขึ้นในระหวางการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  
 

 ขั้นที่ 1 การวางแผนการผลิตในสวนการจัดทําตารางการผลิตและ

ใบสั่งผลิต  โปรแกรมการตรวจสอบท่ีใช ประกอบดวย 

  - Internal Label Check 
 

 ขั้นที่ 2 การเบิกวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต  โปรแกรมการตรวจสอบท่ี

ใชประกอบดวย 

  - Internal Label Check   

  - Record Count 

  - Posting Check  
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  การควบคุมผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล 

      เปนการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในผลลัพธ

ท่ีไดจากกระบวนการประมวลผลซ่ึงมักแสดงออมาในรูปของเอกสารหรือรายงาน

ท่ีพิมพบนแผนกระดาษรวมท้ังการแสดงออกทางจอภาพ 
 

 ขั้นที่ 1 การวางแผนการผลิตในสวนของการจัดทําตารางการผลิต

และใบสั่งผลิต  โปรแกรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

  - Record Count 
 

 ขั้นที่ 2 การเบิกวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต โปรแกรมการตรวจสอบ

ประกอบดวย 

  - Record Count 
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 ขั้นที่ 3 การบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในหนวยงานทํา

การผลิต  โปรแกรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

  - Record Count 
 

 ขั้นที่ 4 การบันทึกรายการสินคาที่ผลิตเสร็จและผานการตรวจสอบ  

คุณภาพ  โปรแกรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

  - Record Count 
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คําถามทายบท 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของวงจรการผลิต 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวงจรการผลิต 

3. การบันทึกบัญชีของวงจรการผลิต 
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