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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชา 3822201 การภาษีอากร1 (Taxation1) 
จัดทําข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการภาษีอากร1 ให้มีความเป็นมาตรฐานครบถ้วน  
ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถ่ิน  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้ เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียนท่ีเน้นท้ังการเรียนการสอนท่ี
เป็นทฤษฎีและการศึกษาคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและกรณีศึกษา 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
 

              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
                                                   คณะวิทยาการจัดการ 

                  กรกฎาคม 2562 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3822201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การภาษีอากร 1 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  Taxation 1 
2. จํานวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บัญชี ประเภทวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ 
    อาจารย์ผู้สอน         (1) อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ  ตอนเรียน A1, B1 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    10 กรกฎาคม 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดเก็บภาษี 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคํานวณภาษีอากร ชนิดต่าง ๆ ได้ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้และสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

ก่อให้เกิดทักษะด้านภาษีอากรเพ่ิมข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับ เง่ือนไข หลักเกณฑ์ ทางภาษีอากรทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และให้ผู้เรียนก้าวทันรายการท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมรดก อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีบํารุงท้องถ่ิน  
 Principles; assessment methods and tax collection methods in accordance to revenue 
code and other taxes comprising of personal income taxes, corporate income taxes, value-
added taxes, special business taxes, withholding taxes, customs duties, excise taxes, death 
taxes, revenue stamps including local maintenance taxes  
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน เวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและ
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ รวมท้ังให้นักศึกษาติดต่อผ่านจดหมายอิเลคทรอนิก (E-mail) และติดต่อผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 �1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

�1.1.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม  

     1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
� 1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงความซ่ือสัตย์ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 
1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 สร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ พร้อมท้ังสอดแทรกความมีจริยธรรม คุณธรรม การซ่ือสัตย์สุจริต
โดยใช้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือแหล่งอ่ืน ๆ มาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ซึมซับซ่ึงความ
ดีและความไม่ดี 
 1.2.2 สร้างกฎกติกาในการเรียนการสอน และมีบทลงโทษเม่ือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 1.2.3 มอบหมายงานหรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถทําให้นักศึกษารู้จักการบริหารเวลา 
 1.2.4 จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษามีความซ่ือสัตย์หรือกิจกรรมให้นักศึกษาบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
 1.3.1 การประเมินผลคุณลักษณะท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินท่ี 
พัฒนาข้ึนตามหลักวิชาการ  
          1.3.2 สังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาการแต่งกายให้ 
เหมาะสมตามกาลเทศะ จํานวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือ 
กิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นต้น 
 1.3.3 ความถ่ีในการส่งงานตามกําหนดมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน  
 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเช่น การตรงต่อเวลาในการเข้ากิจกรรม การเต็มใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้้รับ 

      2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการภาษีอากร 
� 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้าน

การการภาษี   
� 2.1.3 มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 
� 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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 2.2  วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎีหลักการ และวิธีการทางการภาษีอากร 
2.2.2 มอบหมายงาน  
2.2.3 ฝึกปฏิบัติในระหว่างชั่วโมง   
2.2.4 มอบหมายงานเพ่ือค้นคว้านอกเหนือจากตําราเช่น สังคมออนไลน์ เข้าร่วมอบรมความรู้

เก่ียวกับภาษี ท่ีกรมสรรพกรจัดอบรมฟรี 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2.3.2 ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อการสอน 
2.3.3 ประเมินการวิเคราะห์ 
2.3.4 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

�3.1.1สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมท้ัง เสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 

     3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2  วิธีการสอน  

3.2.1มอบหมายงานเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
3.2.2 ให้ค้นหาข้อมูลท่ีเป็นประเด็นสับสนแล้วนําข้อมูลท่ีได้มาอภิปราย 
3.2.3 อบรมเนื้อหาเก่ียวกับภาษีท่ีเป็นประเด็นสําคัญท่ีกรมสรรพากรจัดอบรมฟรี 

          3.3  วิธีการประเมินผล 
 3.3.1 สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3.3.2 ประเมินการนําเสนอ 
 3.3.3 ประเมินจากรายงาน 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
    4.1.1สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
    4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกใน

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
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�4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.2  วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่ม 
4.2.2 ร่วมทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างห้องเรียน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.3.2 สอบถามการทํางานของสมาชิกในกลุ่ม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

     5.1.1มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

     5.1.2สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้
รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังท่ีแตกต่างกัน 

� 5.1.3สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 5.2  วิธีการสอน 

5.2.1 ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา 
5.2.2 มอบหมายงานให้นําเสนอ    
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  

5.3  วิธีการประเมินผล 
ประเมินการนําเสนอท้ังด้านการวิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 
- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสํ าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
IES 4 
(ค)(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของ
พฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุ ค ค ล  ต่ อ วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ต่ อ
สาธารณะ 
- มีความรู้ในภาพรวมของราย
วิชาการภาษีอากร1 
 

3 1 แนะนํารายวิชา และจุดประสงค์ของ
รายวิชา รวมทั้งกฎกติกาในการเรียน 
2. อภิปรายความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีตาม
ความเข้าใจของนักศึกษา 
3. เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าผู้คนในสังคม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือหนีภาษี  
บรรยาย 
4. สอดแทรกความมีวินัย ความมีคุณธรรม
และซื่อสัตย์ของพลเมืองไทยแก่นักศึกษา
ในแง่ของภาษี 
5. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3. กรณีศึกษา 

1.1 (1) 

 



มคอ. � 

 ��

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

2 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี แหล่งเงินได้ 
ประเภทเงินได้พึงประเมิน) 

- Learning Outcome 
IES 4 
(ค)(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของ
พฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุ ค ค ล  ต่ อ วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ต่ อ
สาธารณะ 
- อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่มี
หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
- อธิบายแหล่งเงินได้ที่นํามาเสีย
ภาษี และประเภทของภาษีได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 

3 1. บรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันสืบค้นหา
เงินได้ที่ต้องนํามาเสียภาษี พร้อมการ
นําเสนอ 
3. สืบค้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่หลบ 
เลี่ยงภาษี เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบหากไม่
เสียภาษี พร้อมสอดแทรกจรรยาบรรณ  
4. มอบหมายงาน 
5. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3. ใบงาน/กรณีศึกษา 
4. ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

3 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การคํานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 

- Learning Outcome 
IES 3 
(ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่
จะปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความ 
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
 

3 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่มการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดง
รายการ 
3 นําเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1 เอกสารประกอบการ
สอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบแสดงรายการ 
5. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- คํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้อย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่
กฎหมายกําหนด 
- กรอกแบบแสดงภาษีได้ถูกต้อง 

4 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี- 
Learning Outcome 
IES 3 
(ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่
จะปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความ 
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
- คํานวณภาษีครึ่งปีได้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่มการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี และการกรอกแบบ
แสดงรายการ 
3 นําเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบแสดงรายการ 
5 แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

5 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ 
ที่จ่าย 
การคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
การผ่อนชําระภาษี 

 การขอคืนภาษีเงินได้บุคคล  
ธรรมดา 
- Learning Outcome 
IES 3 

(ก )(3 ) ร ะ บุ ไ ด้ ว่ า เ มื่ อ ใด
สมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใน
การแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
    (ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
- อธิบายลักษณะของภาษีหัก ณ 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่มการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
3 นําเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 

1.1 
1.2 
1.3 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ที่จ่ายได้ 
- คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
ถูกต้อง 
 

6 - หัวข้อการสอน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสํ าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศ 
- คํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ถูกต้อง 
 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. สืบค้นข่าวเกี่ยวกับการทุจจริต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึง
ความเสียหายทีเกิดกับประเทศ เป็นการ
ก่อจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 
3. ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4 มอบหมายงาน 
5 ตรวจสอบการเข้าเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

7 - หัวข้อการสอน 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- Learning Outcome 
IES 3 
(ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่
จะปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
IES 4 
(ค)(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของ
พฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุ ค ค ล  ต่ อ วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ต่ อ
สาธารณะ 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี

 1  การบรรยายและอภิปราย 
2. ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3  มอบหมายงาน 
4. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
5. ทดสอบย่อย 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ธุรกิจเฉพาะของประเทศ 
- คํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
ถูกต้อง 
 

8 - หัวข้อการสอน 
อากรแสตมป์ 
- Learning Outcome 
IES 3 
(ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่
จะปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
- คํานวณอากรแสตมป์ถูกต้อง 

 1. การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่ม ทําตราสารนี้ต้องปิด
แสตมป์กี่บาท 
3. มอบหมายงาน 
4. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
5. ทดสอบย่อย 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล(ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีแหล่งเงินได้ของผู้เสียภาษี) 

- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสํ าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2 กิจกรรมกลุ่ม นําเสนอสรุปประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3 ตรวจสอบการเข้าเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
 

1.1 
1.5 

(1) 

 

10 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ฐานภาษี
และอัตราภาษี การคํานวณภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไร
สุทธิ) 
 
 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่มการคํานวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลการกรอกแบบแสดงรายการ 
3 นําเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบแสดงรายการ 
5. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสํ าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
- คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
 

11 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่น
ที่ไม่ใช่ฐานกําไรสุทธิ 

- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีฐานต่างๆ 
3 ทดสอบย่อย 
4 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสํ าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
- คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 
 
 
 
 

12 - หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่
จ่าย 

- Learning Outcome 
IES 3 
(ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่
จะปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
3 ทดสอบย่อย 
4 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6) นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
- คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
- อธิบายความสําคัญของภาษีนิติ
บุคคลหัก ณ ที่จ่าย 
 

13 - หัวข้อการสอน 
ภาษีศุลกากร 

- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่ม สินค้าใดต้องเสียภาษี
ศุลกากร  
3 ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีศุลกากร 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสําหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี 
- คํานวณภาษีเงินศุลกากร
ถูกต้อง 
 

14 - หัวข้อการสอน 
ภาษีสรรพสามิต 

- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสําหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 
 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุ่ม ภาษีสรรพสามิตคือภาษี
บาป จริงไหม?  
3 ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษีสรรพสามิต 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี 
- คํานวณภาษีเงินศุลกากร
ถูกต้อง 

15 - หัวข้อการสอน 
ภาษีบํารุงท้องถิ่น 
- Learning Outcome 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสําหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
- อธิบายข้อกําหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี 
- คํานวณภาษีเงินศุลกากร
ถูกต้อง 
 

 1 การบรรยายและอภิปราย 
2 ฝึกปฏิบัติคํานวณภาษี 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

(1) 

 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรู้ท่ีได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

1.1.2, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4 

- ประเมินจากผลคะแนนท่ีได้ 
- ประเมินจากผลคะแนนท่ีได้ 

9 
16 

40% 
30% 

2 การมอบหมายงาน 
- ให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าเก่ียวกับภาษี
อากรแล้วนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

2.1.4, 3.1.1, 
4.1.4, 5.1.3 

- ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง ความครบถ้วน 
ความต้ังใจและการนําเสนอใน
รูปเล่มรายงาน 

15 10% 

3. การทดสอบย่อย 1.1.2, 2.1.2, 
2.1.4 

- ประเมินจากผลคะแนนท่ีได้ 6 และ11 10% 

4. การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน 
 

1.1.2 - เข้าและออกจากชั้นเรียน
ตรงเวลาและสมํ่าเสมอ , แต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ 

ทุก
สัปดาห์ 

 

5% 

5.กิจกรรมนอกชั้นเรียน 
-ให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือกิจกรรม
สร้างจิตสํานึกให้มี
ความซ่ือสัตย์ 
 

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4 

- การเข้าร่วมกิจกรรมตรง
เวลา 
- ความต้ังใจเช้าร่วมกิจกรรม 
- การแสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4 
 

5% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
สนธยา  เรืองหิรัญ. (2560). การภาษีอากร1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์     
      มสด. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ   
    นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และสิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์. (2558). การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร: ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

นําผลท่ีได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานท่ีได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 
 

 


