หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
130101

การบัญชีทั่วไป (General Accounting)
3(3-0)
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี การบันทึก การจัดทํา
รายงานการเงิน การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในการจัดการ
Basic principles, concepts and accounting practice, recording, financial
statement preparation, the use of accounting information in management.
130102 การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี (Accounting for Non-Accountant)
3(3-0)
นิยาม และความสําคัญทางการบัญชี หลักการจัดทําบัญชีตามเกณฑเงินสดสําหรับ
ธุรกิจที่เปนหนวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การจัดทํางบประมาณเงินสด พระราชบัญญัติ
การบัญชี การรับรูรายการตามเกณฑคงคาง ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู การ
จัดทํางบการเงินและการวิเคราะหเบื้องตน
Definition and importance of accounting, accounting principles, accounting
under cash-basis for personal-income tax units, preparation of cash budget, Thai
Accounting Act, recognition of transactions under accrual basis, accounting
procedures under double entry system, financial statement preparation and basic
analysis.
130111** หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Principles of Accounting)
3(2-2)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม การ
จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุด
รายวันเฉพาะ
บัญชีคมุ ยอดและบัญชีแยกประเภทยอย การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; accounting for
value added tax, financial statements preparation for servicing and merchandising
firms; voucher system, special journals; control account, and subsidiary ledgers, the
application of accounting software. Accounting professional ethics.
** รายวิชาปรับปรุง
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130112

การบัญชีขั้นกลาง I (Intermediate Accounting I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130111
หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภทตาง ๆ ของสินทรัพย การตีราคา การ
หามูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน
Principles of accounting for assets description, valuation and presentation in
the financial statement.
130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0)
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นตนเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ
สินคาคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มตี ัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปน
เจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน
General accounting principles; principles of recording transactions for cash,
account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and
intangible assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports.
130172 การบัญชีเพือ่ การจัดการ (Management Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130171
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตน ทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุน
ตามกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตน ทุน – ปริมาณ – กําไร
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ การจัดการ
Role of management accounting; cost accounting; standard costing; activity
based costing; budgeting; flexible budgeting; cost-volume-profit analysis;
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting
information for management.
130211** การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130111
หลักและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ
หางหุนสวนและบริษัทจํากัด การแสดงและการวัดมูลคา การนําเสนองบการเงิน
Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity,
partnership and corporation, disclosure and valuation measurement, financial
statement presentation.

** รายวิชาปรับปรุง
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130221

หลักการบัญชีตนทุน (Principles of Cost Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
หลักการพื้นฐานของการบัญชีตนทุน ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนงานชวง การบัญชีตนทุน
วัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได เศษซากและของเสีย ตนทุนมาตรฐาน การงบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุนได และการวิเคราะหผลตางจากมาตรฐาน ระบบจัสอินไทม และตนทุนตามกิจกรรม
Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ;
accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead ;
accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and waste
materials ; standard costing ; budgeting, flexible budgets and variance analysis ;
just-in-time system; activity – based costing .
3(2-2)
130251 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software Package)
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผล
สารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง
General structure of accounting software package. Usage of accounting
package for preparing accounting documents, recording accounting transaction and
processing accounting information relating to various connected systems.
130311** การบัญชีขั้นสูง I (Advanced Accounting I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระ
ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การชําระบัญชีของธุรกิจ การเปลีย่ นแปลง
ทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด
Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, leasing
business, home-office and branch accounting, business liquidations, accounting
changes and error correction.
130312 การบัญชีขั้นสูง II (Advanced Accounting II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการเงินตราตางประเทศ
การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ และการบัญชีกองทุน
Accounting for combined corporate entities, preparation of consolidated
financial statements, foreign currency transactions, translation of foreign financial
statements, and fund accounting.
** รายวิชาปรับปรุง
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130321

130331

130332

130341

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130221
บทบาทของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองคกร แนวความคิดและการ
จําแนกตนทุนสําหรับการบริหาร การบัญชีบริหารแบบเดิมและการบัญชีบริหารรวมสมัย
สําหรับการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุม
Roles of management accountants and managerial accounting in
organization ; cost concept and classification for management; traditional and
contemporary managerial accounting for decision making, planning and control.
หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
วัตถุประสงค ขอบเขต กฎหมาย และขอบังคับเกีย่ วกับการสอบบัญชี หลักและ
วิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
Objectives, scope, law and regulation of auditing; principles and procedures
of internal control; auditing techniques and planning; and audit reports.
การควบคุมภายใน (Internal Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130211
หลักการ แนวคิด โครงสรางและองคประกอบการควบคุมภายในแบบสมบูรณ การ
ควบคุมภายในทางบัญชี ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพทางบัญชีในดานตาง ๆ
ความสําคัญของการปฏิบัตติ ามจริยธรรมแหงวิชาชีพ และการมีกระบวนการกํากับดูแลที่ดีใน
ธุรกิจ
Principle, concept and the component of integrated internal control
framework. Internal accounting.
การงบประมาณยุคใหม (Modern Budgeting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130221
กระบวนการเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ การจัดทํางบประมาณการเงินและ
งบประมาณดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณแบบเดิมและแบบใหม การใชคอมพิวเตอร
ในการงบประมาณ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและรายงานการปฏิบัติงาน
The budgeting process; method and procedures in preparation of financial
and operating budgets; traditional and modern budget; computer application in
budgeting; case studies in developing all budgets and performance reports.
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130351** ระบบบัญชี (Accounting Systems)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130221
หลักการออกแบบระบบบัญชี การประเมินและการออกแบบระบบควบคุมภายใน
การออกแบบเอกสารและสมุดบัญชี นโยบายบัญชี การออกแบบรายงานตามลักษณะ
ธุรกิจและความตองการของผูเกี่ยวของ กรณีศึกษา
Principles of accounting system design; evaluation and design of internal
control system, document and book design, accounting policy, design of reporting
which suits businesses and demand of related parties. Case study.
130352** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130221 และ 418113
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ
การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการควบคุมภายใน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts of accounting information systems. Business activities and cycles.
Flow of accounting data and information. Systems development and documentation
techniques. Tools of accounting information systems work. Use of information
technology for internal control and improvement of business activities efficiency.
130361 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112, 130211 และ 132242
ภาระหนาที่ของธุรกิจตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร การบัญชีสําหรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การคํานวณภาษีเงินไดธรรมดา
และการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ความแตกตางระหวางกําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไร
สุทธิทางภาษี และการเปดเผยรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน
Tax liability of businesses to Accounting Acts and Revenue Code;
accounting for withholding tax, value added tax, and specific business tax;
personal income tax and corporate income tax computations; difference between
accounting income and taxable income; disclosures of income tax in financial
statements.

** รายวิชาปรับปรุง
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130413

ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130311
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติฐานทางการบัญชี
รวมถึงการนําเอาวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและ
สังคม หลักการบัญชีเกีย่ วกับการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน
ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การเสนอรายงาน
ทางการเงิน และปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting;
application of accounting principles and procedures to economic law and
regulation, professional standards, and social environment; principles of income
measurement; evaluation of assets, liabilities and owner equities; presentation in
financial reporting and related problem.
130421 การบัญชีตนทุนเพื่อการบริหาร (Managerial Cost Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน: 130221
ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
Special topics on contemporary cost approaches for decision making; and
contemporary cost planning and control systems.
130431 ปญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130331
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การใชหลักการสอบบัญชีในกรณีตาง ๆ และ
การรายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various
situations and auditor’s report.
130432** การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130331
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความ
เสี่ยงระดับทัว่ ทั้งองคการ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายในการปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ การ
ปองกันการทุจริตและการสือ่ สารผลการตรวจสอบ

** รายวิชาปรับปรุง
หลักสูตร บช.บ. –หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

6

Characteristic, types and standard of internal auditing, enterprise risk
management framework, internal control framework, corporate governance,
evaluation, internal audit planning, performing; audit finding, fraud prevention and
communication audit results.
130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
(Accounting Information System Controls and Audit)
พื้นฐาน: 130331
บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรที่มีตอการควบคุมและตรวจสอบ มาตรฐาน
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและ
โครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ การใชกรณีศกึ ษา
Roles and impact of computer on control and audit ; relevant professional
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit
process and computer assisted audit techniques; field trip required.
130434 การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
3(3-0)
(Corporate Governance and Accounting Professional Ethics)
พื้นฐาน: 130331
หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและในประเทศ ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการ
บัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
Principle, concept, structure, importance and mechanism of both
international and Thai corporate governance, transparency of financial report,
accounting mechanisms and audit committee to create governance, accounting
professional ethics.
130441** การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0)
(Financial Statement Preparation and Analysis)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
กฎระเบียบ และขอบังคับทีเ่ กี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แมบทการ
บัญชี งบการเงินและรายงานทางการเงิน เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน การ
วิเคราะหฐานะ ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแส
เงินสด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ กรณีศึกษา
** รายวิชาปรับปรุง
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130442

130451

130453

Regulations and rules regarding financial statement preparation and
presentation, accounting framework, financial statements and financial reports,
tools for analyzing financial statements, financial position analysis, results of
operations, and changes in financial position, statement of cash flows, quality of
earnings, analysis of multi-national financial statements. Case study.
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(3-0)
(Accounting for Planning and Control)
พื้นฐาน : 130321 หรือ 130172
ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัด
องคการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชขอ มูลทางการบัญชีในการวางแผนและ
ควบคุมดานตาง ๆ และการศึกษานอกสถานที่
Nature and role of controller; organization structures; planning and control
techniques; using accounting information in planning and control in operating and
field trip required.
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
พื้นฐาน : 130352
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดิน
ขอมูล พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุต และอินพุต การ
ออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow
diagrams; data dictionaries in systems analysis; output and input design; file
and database design.
ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี (Database Systems for Accounting) 3(3-0)
พื้นฐาน : 130352
แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคการนําระบบไป
ใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทางการคา
Basic concept of database; languages; design of database; database system
implementation techniques and trends; and commercial database systems.
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130454*

130455*

130462

130463

โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรกับงานบัญชี
3(3-0)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
พื้นฐาน: 130352
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
นําระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรมาใช การประยุกตใชงานดานบัญชีกับ
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชีซึ่ง
ครอบคุลมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน
Enterprise resource planning principle. Success factors in implementing ERP
software. Application of accounting functions in the ERP system. Accounting
module, including general ledger system and financial report preparation.
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
(Issues in Accounting Information Systems)
พื้นฐาน: 130352
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
ประเด็นหรือปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อพัฒนาทักษะ
กอนการปฏิบตั ิงาน กรณีศกึ ษา
Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply
understanding in issues or problems about information systems. Study problem
solutions in order to develop skills before working. Case study.
การบัญชีเฉพาะกิจ (Specialized Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน ประกันภัย คลังสินคา
สาธารณูปโภค เกษตรกรรม โรงแรม โรงพยาบาลและกิจการใหบริการอื่น ๆ เลือกศึกษากิจการ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทตามความเหมาะสม มีการศึกษานอกสถานที่
Accounting procedures and systems of various kinds of institutes such as
financing business, insurance, warehouse, public welfare, agriculture business,
hotel hospital and others. Selected one or more topics; field trip required.
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130112 และ 130211
ระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย และเอกสารทางการเงินตาง ๆ ที่ธนาคารใชใน
การดําเนินงาน การทํางบการเงินการวิเคราะหฐานะของธนาคาร เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ตลอดจนการทํารายงานเสนอธนาคารแหงประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

*รายวิชาเปดใหม
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130464

130497

130498

Accounting systems for commercial bank. Perform the financial reports due
to the regulation of the commercial bank; field trip required.
การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 130312
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสาร
ลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตาม
สวนงานของ บริษทั ขามชาติ การวิเคราะห งบการเงินนานาชาติ ราคาโอนและภาษี
ระหวางประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษทั ขามชาติ
Accounting systems in the international business; comparative
international accounting and practices; the harmonization of international
accounting diversity; forward contract and inflation; international financial
statements and disclosure; consolidation; business combination and segmental
reporting; international statement analysis; transfer pricing and taxation;
planning and control in the multinational enterprises.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางบัญชีในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in accounting at
the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.
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