รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3823207 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การภาษีอากร2
(ภาษาอังกฤษ) Taxation 2

อาจารยผสู อน
ผศ. สนธยา เรืองหิรัญ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 พ.ย. 60)

คํานํา
เพื่อใหการศึกษาในสายวิชาชีพบัญชี ซึ่งเปนสายวิชาที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน อันสงผลทําใหเกิดการพัฒนา จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเนื้อหาของวิชาแตละวิชาใหมี
ความสอดคลอง กั บมาตรฐานการบัญ ชีที่ป รับ ปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่ อให การจัดการศึกษามี
คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นการสอนอี ก ทั้ ง สอดคล อ งกั บ เป า ประสงค ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดจัดใหมีการพัฒนา
และปรับปรุงเนื้อหาของการภาษีอากร 2 รหัสวิชา 3823206 เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพใหบัญชีบัณฑิต
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
5
9
16
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3823207 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารย สนธยา เรืองหิรัญ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2560 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
สอบไดวิชา 3823206 ภาษีอากร 1 (Taxation 1)
สอบไดวิชา 3822105 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)
สอบไดวิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
29 พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อพัฒนาผูเรียน ไดเขาใจความแตกตางของการจัดทําบัญ ชีตามเกณฑมาตรฐานบัญ ชีและ
มาตรฐานรายงานการเงิน ระหวางกับการจัดทําบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับขอกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศลุ กากร ภาษีบํารุงทองถิ่น
1.2. เพื่อพัฒนาผูเรียน สามารถเขาใจความหมายของคําวา กําไรทางบัญชี กับกําไรทางภาษี พรอม
ทั้งหาสาเหตุของความแตกตางดังกลาวและสามารถนํามาใชปรับปรุงไดอยางถูกตอง
1.3. เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหสามารถเขาใจถึงเอกสารหลักฐานที่สมบูรณซึ่งสามารถใชเปนหลักฐานที่
บันทึกเกณฑทางบัญชีและภาษีได
1.4. เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเขาใจปญหาตาง ๆที่เกี่ยวของระหวางบัญชีกับภาษีทุกประเภท
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1.5. เพื่อพัฒนาผูเรียน มีพฤติกรรม คุณธรรม ตลอดจนจริยธรรมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติทางดาน
ภาษี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาในครั้งนี้เปนการปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการสอนเพื่อใหบรรลุการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยไดมีการปรับกิจกรรมการสอนใหเขาสูระบบ Active learning ใหมาก
ขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
นิยามของการบัญชีภาษีอากร ความแตกตางระหวางหลักการบัญชีและภาษี อากรในการรับรู
รายไดและรายจาย การจัดทํากระดาษทําการ เพื่อคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุง
กําไรทางบัญชีใหเปนกําไรทางภาษีอากร การจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี
Definition of tax accounting, differences between accounting principles and
taxation for revenues and expenses recognition; preparation of worksheets for tax
computation per Revenue Code; adjustments for financial accounting-based income to
taxable income; preparation of tax reports and tax returns.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
ไมมี
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และ
ประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ สื่ออีเลกโทรนิกส
ดวย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม เชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ เปนตน
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
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 1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. อาจารยผูสอน สรางจิตสํานึก ดวยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ วิชาชีพ และ
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี เชน ความโปรงใส ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม
1.2.2. อาจารยผูสอน กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย เชน
การแตงกายใหถูกระเบีย บ การเขาเรียนใหตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต ตัวอย าง กําหนดวิธีการจัด
สอบที่ชวยลดการทุจริต
1.2.3. อาจารยผูสอน กําหนดใหมีการจัดทํากิจกรรมกลุมที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการ
ทํางานรว มกั น ความใสใจในเนื้ อหาที่ตองจัดทํา ความมีน้ําใจ ความเอื้ อเฟ อเผื่อแผ เห็น ความสําคัญ ของ
สวนรวมมากกวาสวนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความ
โปรงใส ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การแตงกายใหถูกระเบียบ และมี
ความเหมาะสมตามกาลเทศะ การเขาเรียนตรงเวลา ไมมีการทุจริตในการสอบ เปนตน
1.3.3. ความสามัคคีในการเขารวมกิจกรรมกลุม ความรับผิดชอบในหนาที่ การนําเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
 2.1.2 สามารถบูรณการ และประยุกตใชองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชีไดอยางเหมาะสม
 2.1.3 สามารถนําเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ มาประยุกตใช โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียน มีความรูและความเขาใจในทฤษฎีการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี ตลอดจนองคความรูอื่นๆ โดยสามารถประยุกตใช
ความรูตางๆ ในการจัดทํา และนําเสนอในรูปแบบของการรายงาน รวมถึงสามารถแกไขปญหาการปฏิบัติ
ทางการบัญชีและทางดานภาษีได
2.2.2. การเรียนรูจากสังคมออนไลน (Social Network) เชน ติดตามความเปลี่ยนแปลงดานภาษี
อากร ขอหารือดานภาษีอากร คําพิพากษา
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2.2.3 การเรียนรูโดยมอบหมายในการทํางานเสมือนไดทํางานจริง โดยเนนเอกสารที่ใกลเคียงการ
ปฏิบัติงานจริง
2.2.4 มอบหมายใหปฏิบัติงานภาษีจริง เพื่อเปนการไดฝก ประสบการณในการนําความรูไปประยุกต
กับงานเชน การยื่นภาษีออนไลน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. สังเกตการณการแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม และทําแบบฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
2.3.2. ทดสอบยอย และจัดทํางานรายงานที่เกี่ยวของ
2.3.3 รายงานผลที่ไดจากการมอบหมายงาน
2.3.4. การสอบกลางภาค
2.3.5. การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะหปญหา
ไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1. มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
3.2.2 สรุปแนวคิดเพื่อใหคนควาและหาแนวทางในการทํางาน
3.2.2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
3.2.3. การสอนโดยใชเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลทางดานภาษี รวมทั้ง
การแกไขโจทยปญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตลอดจนการแสดงความคิดเห็น
3.3.2 การนําเสนอรายงาน
3.3.3 ประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีมนุษยสัมพัน ธที่ ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณ และ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
 4.1.3 มีความคิด ริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาสถานการณตางๆ ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเนื่อง
7
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ทํากิจกรรมกลุมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
4.2.2 มอบหมายผูเรียนใหเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ที่หนวยงานราชการหรือเอกชนจัด
อบรมโดยไมตองเสียคาใชจาย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. การรายงานหนาชั้นเรียน
4.3.2. คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานที่กําหนด
4.3.3. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
 5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือก และใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
 5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1.มอบหมายงานกรณีศึกษาใหนักศึกษาตองนําความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร มาใชในการศึกษาคนควาขอมูลที่ใชในการจัดทํารายงาน เชน การออกแบบงานที่ใช้ จดั ทํา
บัญชีเพือให้ ถกู ต้ องตามหลักภาษี รวมทั้งการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2.2. นําเสนอผลงานจากงานที่มอบหมายโดยใชเทคโนโลยีใหม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานที่ มอบหมาย โดยมีเกณฑก ารประเมิน เทคนิคการนํ าเสนอ ความถูก ตอง วิ ธีการ
นําเสนอ ความสามารถในการอธิบาย ตลอดจนบุคลิกภาพเพื่อใหสอดคลองในสิ่งที่นําเสนอ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
1

2

3
- หัวขอการสอน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
-หลักการของภาษีอากร
-โครงสรางของภาษีอากร
-ความแตกตางระหวางการทํา
บัญชีตามแนวมาตรฐานการบัญชี
และตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวของ
- Learning Outcome
อธิบายความแตกตางระหวาง
การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยง
ภาษีและการหนีภาษี
3
- หัวขอการสอน
การบัญชีภาษีเงินไดสําหรับบุคคล
ธรรมดา
-ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
-ประเภทเงินไดที่ตองจัดทํา
บัญชีภาษี

1. แนะนํารายวิชา แจงจุดมุงหมายในการเรียน
2. แจงรายละเอียดการจัดเก็บคะแนน รวมถึงกฎ
กติกาในการเรียน
3. สอดแทรกจรรยาบรรณ และจริยธรรม กรณี
นักบัญชีไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน

1.1
1.2

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

- บรรยาย และทํ า แบบฝ ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ
ทดสอบความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความรู
พื้นฐานดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- กิ จ กรรมกลุ ม ร ว มด ว ยช ว ยกั น แยก
ประเภทเงินไดที่ตองมีการจัดทําบัญชี

1. เอกสารประกอบการ
1.1
สอน
1.3
2. Power point
1.4
3. ใบงาน สําหรับกิจกรรม
กลุม

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

- Learning Outcome
ประยุ กตใช ดุลยพิ นิ จเยี่ย งผู
ประกอบวิ ชาชี พ ซึ่ งรวมถึ ง การ
ระบุ และการประเมิน ทางเลือก
เพื่อใหได ขอสรุป ที่ ส มเหตุสมผล
บนพื้ น ฐานของข อ เท็ จ จริ งและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด
3

3
- หัวขอการสอน
-การจัดทําบัญชีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
-กรรมวิธีในการยื่นภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา (ที่ตองจัดทํา
บัญชี)
- Learning Outcome
ประยุ กตใช ดุลยพิ นิ จเยี่ย งผู
ประกอบวิ ชาชี พ ซึ่ งรวมถึ ง การ
ระบุ และการประเมิน ทางเลือก
เพื่อใหได ขอสรุป ที่ ส มเหตุสมผล
บนพื้ น ฐานของข อ เท็ จ จริ งและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด

1. บรรยายและอภิปราย
2. ฝกปฏิบัติจัดทําบัญชีเงินไดบุคคลธรรมดา

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
4. แบบฝกปฏิบัติ

1.1
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

4

- หัวขอการสอน
การบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- ทบทวนการคํานวณภาษีเงิน
ได หัก ณ ที่จาย
- Learning Outcome
ประยุ กตใช ดุลยพิ นิ จเยี่ย งผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด

3

5

3
- หัวขอการสอน
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
รายการหักภาษี ณ ที่จาย
และการจัดทําบัญชีพิเศษ
- กรรมวิธีในการยื่นภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย
- Learning Outcome
ประยุ กตใช ดุลยพิ นิ จเยี่ย งผู
ประกอบวิ ชาชี พ ซึ่ งรวมถึ ง การ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
1. บรรยายและอภิปราย
2. ฝกปฏิบัติ
3. แทรกจริยธรรม

1. บรรยายและอภิปราย
2. ทดสอบการบันทึกบัญชีและการยื่น
ภาษีเงินได

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. แบบฝกปฏิบัติ

1.1
1.3
1.4
1.5

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

ระบุ และการประเมิน ทางเลือก
เพื่อใหได ขอสรุป ที่ ส มเหตุสมผล
บนพื้ น ฐานของข อ เท็ จ จริ งและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด
6

3
-หัวขอการสอน
การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป
-ทบทวนการคํานวณภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
-การบันทึกบัญชีภาษีธุรกิจใน
รูปแบบเกณฑตาง ๆ
-กรรมวิธีของภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์
- Learning Outcome
อธิบายความแตกตางระหวาง
การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยง
ภาษีและการหนีภาษี
วิ เ ค ราะ ห ผ ล ที่ ต าม ม าข อ ง
พฤติ ก รรมซึ่ ง ผิ ด จริ ย ธรรมต อ

1. บรรยายและอภิปราย
2. วิเคราะหขาวการหลีกเลี่ยงภาษี
2. ฝกปฏิบัติการบันทึกและการยื่นแบบภาษี
3. ทดสอบยอย

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.3
1.4
1.5

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

7

8

บุ ค ค ล ต อ วิ ช าชี พ แ ล ะ ต อ
สาธารณะ
3
- หัวขอการสอน
การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม
-ความหมายความเขาใจภาษี
ซือ้ ในกรณีตาง เขน ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อตองหาม ภาษีซื้อที่ยัง
ไมครบกําหนด พรอมทั้งการ
บันทึกบัญชีภาษีซื้อ
- Learning Outcome
คาดการณความทาทายและ
วางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไป
ได
3
- หัวขอการสอน
ความหมายความเข า ใจภาษี
ขายทั้ ง หมด ตลอดจนการ
บันทึกบัญชีภาษีขาย
-กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับ
สาระสําคัญเอกสารที่
เกี่ยวของภาษีมูลคาเพิ่ม
- การเฉลี่ยภาษีมูลคาเพิ่ม

1. บรรยายและอภิปราย
2. กิจกรรม ฝกปฏิบัติเรื่องภาษีมูลคาเพิ่ม
3. ทดสอบ
4. ตรวจสอบรายชื่อเขาเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

1. บรรยายและอภิปราย
2. กิจกรรม วิเคราะหขาวการโกงภาษีมูลคาเพิ่ม
3. กิจกรรมกลุม สืบคนการแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูล พรอมการนําเสนอ
4. ตรวจสอบรายชื่อเขาเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

9

-การทําบัญชีพิเศษ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
-กรรมวิธขี องภาษีมูลคาเพิ่ม
- Learning Outcome
วิเคราะหผลที่ตามมาของ
พฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมตอ
บุคคล ตอวิชาชีพ และตอ
สาธารณะ
วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่
สัมพันธกับรายการคาระหวาง
ประเทศที่ไมซับซอน
3
- หัวขอการสอน
-การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล
การปรับปรุงกําไรทางบัญชีให
เปนกําไรทางภาษี
- Learning Outcome
วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่
สัมพันธกับรายการคาระหวาง
ประเทศที่ไมซับซอน
คาดการณความทาทายและ
วางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไป

1. บรรยาย พรอมอภิปราย
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
. ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

ได
10

11

3
- หัวขอการสอน
-การบันทึกบัญชีรายจาย
ตองหามที่เกียวข้ อง
- Learning Outcome
วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่
สัมพันธกับรายการคาระหวาง
ประเทศที่ไมซับซอน
คาดการณความทาทายและ
วางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไป
ได
3
- หัวขอการสอน
-การจัดทําบัญชีพิเศษที่
เกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติ
บุคคล
- Learning Outcome
ประยุกตใชดุลยพินิจเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล

1. บรรยาย พรอมอภิปราย
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
. ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

. บรรยาย พรอมอภิปราย
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
. ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

15

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

12

13

บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด
3
- หัวขอการสอน
กรรมวิธที ี่เกี่ยวของกับภาษีเงินได
นิติบุคคล
- Learning Outcome
วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่
สัมพันธกับรายการคาระหวาง
ประเทศที่ไมซับซอน
3
- หัวขอการสอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(Deferred Tax)
ผลตางที่เกิดจากมูลคาทาง
บัญชีและมูลคาทางบัญชี
- Learning Outcome
ประยุกตใชดุลยพินิจเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด

. บรรยาย พรอมอภิปราย
2. ฝึ กปฏิบตั ิ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน

1.1
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

1. บรรยายและอภิปราย
2. กิจกรรมกลุม คํานวณหาผลตางทางบัญชีและ
มูลคาทางบัญชี
.

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน

1.1
1.2
1.3

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
14

15

- หัวขอการสอน
การบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี
- Learning Outcome
ประยุกตใชดุลยพินิจเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด
- หัวขอการสอน
การแสดงขอมูลและรายงานที่
เกี่ยวของกับภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี
- Learning Outcome
ประยุกตใชดุลยพินิจเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เกี่ยวของทั้งหมด

1. บรรยายและอภิปราย
2. ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ

1. บรรยายและอภิปราย
2. ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power point
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบยอย
ออนไลน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.สนธยา
เรืองหิรัญ
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มคอ.
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

(ระบุขอ)
1 สอดแทรก
จรรยาบรรณ
2 ตรวจสอบ
รายชื่อการ
เขาเรียน, การ
มอบหมาย
งาน
3. การสืบคน
ขอมูล
4 กิจกรรม
กลุม
6. ทดสอบ
ยอย
7. สอบกลาง
ภาค
8. สอบปลาย
ภาค

สังเกต การอภิปรายผล การแสดงความ
คิดเห็น
สถิติในการสงงานตามกําหนดเวลา
สถิติในการเขาเรียน

1.1.1
1.1.2, 4.1.1

3.1.1, 3.1.3
4.1.1, 4.1.4,
2.1.2 2.1.3 2.1.4
5.1.1
2.1.1 2.1.4 3.1.3
5.1.1
2.1.1 2.1.4 3.1.3
5.1.1

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1,4

5%

ทุกสัปดาห

10%

ประเมินจากงานที่มอบหมายใหสืบคน ความ 2 3
ถูกตองที่ไดจากการสืบคน
ประเมินคุณภาพงาน
2 7 8 13
สังเกตการณทํางานรวมกัน
เพื่อนประเมินการทํางานของเพื่อนในกลุม
ประเมินจากการผลการทดสอบยอย
7 9 10 11

5%

10%

ประเมินจากการผลการทดสอบ

8

30%

ประเมินจากการผลการทดสอบ
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30%

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การบัญชีภาษีอากร ของนิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร ของกลุมนักวิชาการภาษีอากร
ภาษีอากรธุรกิจ ของ รองศาสตราจารยสมคิด บางโม
บัญชีภาษีอากร ของ รศ.ยุพดี ศิริวรรณ ปรับปรุงใหม 2554
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ความรูเกี่ยวกับภาษีในเว็ปกรมสรรพากร www.rd.go.th
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มคอ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
การสอน โดยการใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผาน
การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมรวมกันของคณาจารยในหลักสูตร และการจัดใหมีการสังเกตการณการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ในรายหัวข อ ตามที่ คาดหวังจากการเรียนรูรายวิช า โดยการทวนสอบจาก
คะแนนขอสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา
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