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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการภาษีอากร 1 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน แผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและเอกสารอ้างอิง
ที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ
ปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3822201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การภาษีอากร 1 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  Taxation I 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บัญชี ประเภทวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
    อาจารย์ผู้สอน ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ   ตอนเรียน A1.1 
             ตอนเรียน A1.2 
     
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปทีี่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    12 มิถุนายน 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดเก็บภาษี 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค านวณภาษีอากร ชนิดต่าง ๆ ได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

ก่อให้เกิดทักษะด้านภาษีอากรเพ่ิมขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ทางภาษีอากรทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และให้ผู้เรียนก้าวทันรายการที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียภาษี 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมรดก อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
 Principles; assessment methods and tax collection methods in accordance to 
revenue code and other taxes comprising of personal income taxes, customs duties, 
excise taxes, death taxes, revenue stamps including local maintenance taxes. 
 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) :  
IES 2 
 (ง)(1) อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
 (ง)(2) จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
IES 3 
 (ก)(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
 (ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (ง)(6) น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 
IES 4 
 (ค)(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพและต่อสาธารณะ 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น     
รายบุคคล 

เวลาให้ค าปรึกษา ทุกวัน พุธ พฤหัส ศุกร์  เวลา 9.00 น.- 17.00 น. ณ ห้อง 346  
โทรศัพท์ 0-2244-5780 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ 
    1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 
        1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
        1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึก ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เช่น ยกตัวอย่างเรื่องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม 

1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย
ให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น จัดสอบไม่ให้เกิดการทุจริต 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความโปร่งใส 

ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม เป็นต้น 
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 

การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

            2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
  2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ ด้านการบัญชี

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
  2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
  2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
และการประยุกต์ใช้ 

2.2.2 การสอนให้สืบค้นรายงานประจ าปี ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ รวม
ทั้งานวิจัยที่มีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบย่อยและการท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพที่มีการ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
          3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

    3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

       3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนให้สืบค้นข่าวสารและงานวิจัยในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีและมีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าข่าวสารและงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
และมีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยการน าเสนอทั้งในส่วนของการสรุปข่าวหรือผลงานวิจัย การ
วิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 

3.3.2 การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) 

 8 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

           4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

     4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษาหรือบุคลากร
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน และการรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 คุณภาพผลงานกลุ่มของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

     5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1 ให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน เสนอแนะความคิดเห็น ข้อแก้ไข และวิธีการปรับปรุง  
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจข้อก าหนดและวิธี
ปฏิบัติ เกี่ยวภาษีอากรในภาพ
กว้าง  
2. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่ตามมา
ของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุ ค ค ล  ต่ อ วิ ช า ชี พ แ ล ะ ต่ อ
สาธารณะ 
3. ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3 1 แนะน ารายวิชา และจุดประสงค์ของ
รายวิชา รวมทั้งกฎกติกาในการเรียน 2. 
อภิปรายความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีตาม
ความเข้าใจของนักศึกษา ด้วยกิจกรรม
กลุ่ม ผ่านระบบ MS Team 
3. เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าผู้คนในสังคม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือหนีภาษี  
4. สอดแทรกความมีวินัย ความมีคุณธรรม
และซื่อสัตย์ของพลเมืองไทยแก่นักศึกษา
ในแง่ของภาษี 
5. บรรยายเนื้อหาสรุปความเข้าใจ 
6. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3. assign งานค้นหา
กรณีศึกษาการทุจริต
ด้านภาษี โดยส่งผ่าน
ระบบ WBSC 

1.1 1.2 (1) 

2 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี แหล่งเงินได้ 

3 1. บรรยายและอภิปราย ผ่านระบบ MS 
Team 
2. กิจกรรม Work shop ร่วมด้วยช่วยกัน
วิเคราะห์ประเภทของเงินได้ พร้อมการ

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

1.1 1.2 1.3 1.5  
 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน) 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ได้ 
2. ผู้เรียนค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

น าเสนอ 
3. สืบค้นข่าวที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่หลบ 
เลี่ยงภาษี เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบหากไม่
เสียภาษี พร้อมสอดแทรกจรรยาบรรณ  
4. มอบหมายงาน 
5. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน 

4. ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
5. E-learning WBSC 

3 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม
กฎเกณฑ์เง่ือนไขที่ก าหนดใน
ประมวลรัษฎากร) 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ

3 1 การบรรยายและอภิปราย ผ่านระบบ 
MS Team ทั้งนี้ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต
โดยผู้สอนจะน าเอกสารจริงของบุคคล
ธรรมดาเพื่อประกอบในการค านวณภาษี 
2. กิจกรรมกลุ่ม Workshop การค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
3 น าเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อยผ่านระบบ WBSC 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ภาษีอากรของประเทศ 
2 ผู้เรียนค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่
กฎหมายก าหนด 
3 ผู้ เรี ย น น า เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 
บทก าหนดโทษเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา 
Learning Outcome 
1. ผู้ เรียนค านวณ ภาษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่
กฎหมายก าหนด 
2 . ผู้ เรี ย น น า เค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3 1 การบรรยายและอภิปรายทั้งนี้ใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิตโดยผู้สอนจะน าเอกสาร
จริงของบุคคลธรรมดาเพ่ือประกอบในการ
ค านวณภาษี ผ่านระบบ MS Team 
2. กิจกรรมกลุ่ม Workshop การค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี และการ
กรอกแบบแสดงรายการ 
3 น าเสนอผลงาน ผ่านระบบ MS Team 
4 ทดสอบย่อย ผ่านระบบ WBSC 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบแสดงรายการ 
5 แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 
 

1.1 1.2 2.2 2.4 3.1 
4.4 5.3 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

5 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ 
ที่จ่าย 
การค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
การผ่อนช าระภาษี 

การขอคนืภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
กฎเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนจัดท าการค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
ได้ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3  1 การบรรยาย ผ่านระบบ MS Team 
 2. กิจกรรมกลุ่มการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้เรียน
แบ่งกลุ่ม 3-4 คน 
3 น าเสนอผลงานผ่านระบบ MS Team 
4 ทดสอบย่อย ผ่านระบบ WBSC 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 
 

1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 

6 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3 1 การบรรยาย ผ่านระบบ MS Team 
2. สืบค้นข่าวเกี่ยวกับการทุจจริต

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของประเทศ 
2. ผู้เรียนค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
ได้ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่ตามของ
พฤติกรรมของบุคคลที่หลบหนี 
หลีกเลี่ยง หรือทุจจริตเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึง
ความเสียหายทีเกิดกับประเทศ เป็นการ
ก่อจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
อภิปรายผ่านระบบ MS team โดยให้
ระดมสมองผ่านระบบ Jam board ของ
google 
3. ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4 มอบหมายงาน และทดสอบย่อย ผ่าน 
WBSC 
5 ตรวจสอบการเข้าเรียน 

2. power point 
3. ใบงาน 
4.ผ่านระบบ E-
learning WBSC 
 

7 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศ 
2. ผู้เรียนค านวณภาษีธุรกิจ
เฉพาะซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมได้
ถูกต้อง 

3 1. การบรรยาย ผ่านระบบ MS team 
2. ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. มอบหมายงาน 
4. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
5. ทดสอบย่อย ผ่านระบบ WBSC 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 
 

1.2 1.3  (1) 

8 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
อากรแสตมป์ 

3 1. การบรรยาย ผ่านระบบ MS Team 
2. กิจกรรมกลุ่ม 4 ภายใต้กิจกรรมชื่อ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
1.อธิบายข้อก าหนดและการ
ปฏิบัติการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
2. ค านวณอากรแสตมป์ถูกต้อง 

“ตราสารนี้ต้องปิดแสตมป์กี่บาท” และ
อภิปรายผล 
3. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
4. ทดสอบย่อย ผ่านระบบ WBSC 

2. power point 
3 ใบงาน 
4 แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

9 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล(ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีแหล่งเงินได้ของผู้เสียภาษี) 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีอากรของประเทศได้ 
2.ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่ตามของ
พฤติกรรมของบุคคลที่หลบหนี 
หลีกเลี่ยง หรือทุจจริตเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3. ผู้เรียนน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจดีขึ้น 

3 1 การบรรยาย ผ่านระบบ MS Team 
2 กิจกรรมกลุ่ม น าเสนอสรุปประเด็น
ส าคัญเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยวิธี
ระดมสมองโดยการใช้ Jam board 
3 ตรวจสอบการเข้าเรียน 
 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2. power point 
3 Jam Board 
4  ผ่ า น ร ะ บ บ  E-
learning WBSC 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

10 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ฐานภาษี
และอัตราภาษี การค านวณภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไร
สุทธิ) 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีอากรของประเทศ 
2 ผู้เรียนค านวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลได้อย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขตามที่
กฎหมายก าหนด 
3. ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่า
เมื่อใดจึงควรที่จะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและ
การหาข้อสรุป 

3 1 การบรรยายและอภิปรายผ่านออนไลน์
ด้วยระบบ MS Team  
2. กิจกรรมกลุ่มการค านวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลการกรอกแบบแสดงรายการ 
3 น าเสนอผลงาน 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบแสดงรายการ 
5. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 

11 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่น
ที่ไม่ใช่ฐานก าไรสุทธิ 

3 1 การบรรยายและอภิปรายผ่านออนไลน์
ด้วยระบบ MS Team  
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 

1.2 1.3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
1 อธิบายข้อก าหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
2 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีฐานต่างๆ 
3 ทดสอบย่อย 
4 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

12  
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่
จ่าย 

- Learning Outcome 
1 อธิบายข้อก าหนดและการ
ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 
2 ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 
3 อธิบายความส าคัญของภาษีนิติ
บุคคลหัก ณ ที่จ่าย 

3 1 การบรรยายและอภิปราย ผ่านออนไลน์
ด้วยระบบ MS Team  
2. ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
3 ทดสอบย่อย 
4 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

1.2 1.3 (1) 

13 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีศุลกากร 

3 1 การบรรยายและอภิปรายผ่านออนไลน์ 1. เอกสาร
ประกอบการสอน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีศุลกากรของแต่ละประเทศ 
2. ผู้เรียนค านวณภาษีเงิน
ศุลกากรซึ่งเป็นภาษีทางตรงได้ 
3. ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่า
เมื่อใดสมควรที่จะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและ
การหาข้อสรุป 

ด้วยระบบ MS Team  
2. กิจกรรมกลุ่ม สินค้าใดต้องเสียภาษี
ศุลกากร พร้อมการอภิปรายผล 
3 ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีศุลกากร 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

14 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีสรรพสามิต 

- Learning Outcome 
1 ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษ ี
2. ผู้เรียนค านวณภาษี
สรรพสามิตซึ่งเป็นภาษีทางอ้อม
ได้ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าเมื่อใด
สมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ

3 1 การบรรยายและอภิปรายผ่านออนไลน์
ด้วยระบบ MS Team  
2. กิจกรรมกลุ่ม ภาษีสรรพสามิตคือภาษี
บาป จริงไหม?  
3 ฝึกปฏิบัติค านวณภาษีสรรพสามิต 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

1.2 1.3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป
เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตได้ 

15 
(online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
- Learning Outcome 
1 ผู้เรียนอธิบายข้อก าหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษ ี
2 ผู้เรียนค านวณภาษีเงิน
ศุลกากรถูกต้อง 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่ตามมา
ของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุคคลต่อวิชาชีพและต่อ
สาธารณะ 

3 1 การบรรยายและอภิปราย ผ่านออนไลน์
ด้วยระบบ MS Team  
2 ฝึกปฏิบัติค านวณภาษี 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีการหนีหรือ
เลี่ยงภาษีบ ารุงท้องที่และผลที่ตามมาจาก
กรณีดังกล่าว 
4 ทดสอบย่อย 
5 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point 
3 ใบงาน 
4. แบบทดสอบ
ออนไลน์ผ่านระบบ E-
learning WBSC 

1.2 1.3 (1) 

 
หมายเหตุ  :  แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1. 
สอดแทรก 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และความมี
วินัย 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 ประเมินจากสถิติในการเข้าเรียน  
สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
การอภิปรายจากกรณีศึกษา 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2 กิจกรรม
กลุ่ม 

3.1.1, 4.1.2, 4.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก 
การท างานเป็นทีม 
 

1,3,4,5, 
8-11 

10% 

3 กิจกรรม
สืบค้น และ
การน าเสนอ
ผลงาน 

2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 5.1.3 

ประเมินจากผลงานที่น าเสนอ การ
ประยุกต์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 

2-5, 8-10 10% 

4 ทดสอบ
ย่อย 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ประเมินจากผลคะแนนที่ได้ 3-8, 10-
15 

20% 

5 สอบกลาง
ภาค 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ประเมินจากผลคะแนนที่ได้ 9 20% 

6 สอบ
ปลายภาค 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ประเมินจากผลคะแนนที่ได้ 16 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
สนธยา เรืองหิรัญ (2562). การภาษีอากรธุรกิจ กรุงเทพมหานคร: สามลดา. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ   
  วารสารเกี่ยวกับภาษี การเงิน หรือการบัญชี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

www.tfac.or.th  
www.rd.go.th 
www.dbd.go.th      
http://www.excise.go.th 
http://www.customsclinic.org 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการดังนี้ 

- ผลการทดสอบนักศึกษาท้ายชั่วโมงเพ่ือดูแนวโน้ม 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน  

3.  การปรับปรุงการสอน  
น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
- การวิจัยชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน 

การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา 

คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี 

 


