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รายละเอยีดของรายวชิา 

Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา : วทิยาการจัดการ/หลกัสูตรบัญชี 

 

หมวดที1่ ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา : 3351101 การภาษีอากร 1 (Taxation 1)  

2. จํานวนหน่วยกติ : 3(3-0- 6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา: 

เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชีพบงัคบั หลกัสูตรบริหารธุรกิจ วชิาเอกการบญัชี 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : 

 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

  1) อาจารยอุ์ษา  จูฑะสุวรรณศิริ 

สถานท่ีติดต่ออาจารย ์ : หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ อาคาร 3 ชั้น 2 

  โทร. 089-123-6618  E-mail.  juthasuwansiri@sanook.com 

 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวชิา  

             1) อาจารยสุ์รสีห์  คลา้ยบวร 

สถานท่ีติดต่ออาจารย ์ : หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ อาคาร 3 ชั้น 2 

  โทร. 081-312-9617  E-mail.  surasri.kl@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน :  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  รหัสวชิา 3351101 ช่ือวชิา การภาษีอากร 1 (Taxation 1) 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี กรุงเทพ 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด : 25 ตุลาคม  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา: เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการ

จัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของประกอบดวย ภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 
 

           2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา: มีการปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั   

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา (โดยนําหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน) 

            หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ 
ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากร 
แสตมป และอ่ืน ๆ 
               Principles, appraisal methodology and tax and duty payments according 
to the revenue code; a study of taxes including personal income tax, corporate 
income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, customs duty, 
stamp duty, etc. 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา : 

       จาํนวนชัว่โมงบรรยาย  45 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

  จาํนวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการ  -   ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

  จาํนวนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง      90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

         จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีจะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน  

    สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

      3.1 วนัอาทิตย ์เวลา 12.00 – 13.00 น. หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  

                 โทร 081-312-9617 

      3.2  e-mail; surasri.kl@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวนั

mailto:surasri.kl@hotmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                          3                                         มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ 2. วธีิการสอน 3. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสัตยสุ์จริต   

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และ

สังคม 

1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.4 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  

2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  

3.การเรียนรู้โดยเขา้กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้  

4. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/ 

    การตอบคาํถาม 

2. นกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

มีการพิจารณาจากงานท่ีใหฝึ้กปฏิบติั การนาํเสนอ

งาน การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน 

สะทอ้นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

2.ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญั

ในการบริหารธุรกิจ 

2.2  สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถ

หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 

2.3 สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดว้ยตนเอง  

3. เขา้กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 

2. การนาํเสนองานปากเปล่า 

3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีใหไ้ป 

4. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู้ 2. วธีิการสอน 3. วธีิการวดัและประเมินผล 

2.4 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและองคค์วามรู้ใหม่

ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 

2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจประยกุตใ์ชร่้วมกบั

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

  

3.ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชห้ลกัการเหตุและ

ผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิง

วเิคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

3.4สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

มาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 

1.การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2. การระดมสมอง  

3. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 

1. การสอบขอ้เขียนในระดบัการวเิคราะห์  

สังเคราะห์ การนาํไปใช ้ 

2. การนาํเสนองาน 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4.ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนั

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํท่ีดีหรือผูร่้วมงานท่ีดี 

4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (การอภิปราย

กลุ่ม รายงานกลุ่ม) 

 

 

1. การสังเกต/การนาํเสนองาน 

2. นกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู้ 2. วธีิการสอน 3. วธีิการวดัและประเมินผล 

4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และปรับตวัเขา้กบั

สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และวชิาชีพ 

  

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้ง

การฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ วเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อ

ใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และวเิคราะห์ผลทาง

บริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจมา

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้

5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารและ

นาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั  

3. ศึกษาดว้ยตนเอง  

4. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  

 

 

1. สังเกตจากการนาํเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 

2. การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั     หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง   -  หมายถึงไม่กาํหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวชิา รหัสและ

ช่ือรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3352101 การภาษี

อากร 2 (Taxation 2) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7                                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 

1 

 

ปฐมนิเทศรายวชิา 

อธบิายแนวการสอน การวดัผล การ

ประเมนิผล                    

   ความรูเ้กีย่วกบัภาษอีากร                                            

      -ความหมายของภาษอีากร                                           

      -วตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษอีากร                             

      -ลกัษณะของภาษอีากรทีด่ ี

      -โครงสรา้งของกฎหมายภาษอีากร 

 

 

 

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

มอบหมายโครงงาน  

(รายงานกลุ่ม) 

 

ตาํรา  สไลดจ์าก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคาํถาม 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 



 

 

8                                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

2 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่

3 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา                                              

     -ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา                          

     -เงนิไดพ้งึประเมนิและแหล่งเงนิได ้                                     

     -การยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา                            

     -ประเภทของเงนิไดพ้งึประเมนิ และการ

หกัค่าใชจ้่าย  

      -ค่าลดหย่อน 

      -การคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา

สิน้ปี 

การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา                                 

  -การเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาครึง่ปี                                         

  -การยื่นแบบแสดงรายการและการชาํระ 

   ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 -ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ทีจ่่าย                                                                              

การยื่นแบบแสดงรายการและการชาํระภาษ ี

  -การขอขยายกาํหนด 

  -การขอคนืภาษ ี                 

 -เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และโทษ 

 

การบรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

การบรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

การสังเกต   

การตอบคาํถาม 

 

 

 

 

 

การสังเกต 

การตอบคาํถาม 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

 

 

 

 

อาจารยสุ์รสีห์ 

คลา้ยบวร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                      9                                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

4 

 ภาษเีงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์                             

        -การจดัเกบ็ภาษ ี                                                   

        -การคาํนวณภาษ ี                                                 

        -การยกเวน้ภาษ ี                                                      

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต  

การตอบคาํถาม  

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที ่

5 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล                                                      

     -ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล                                 

     -การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากกาํไร

สทุธ ิ                    

     -การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากยอด

รายรบัก่อนหกัรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                         

    -การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัการ

สง่เงนิไดท้ีจ่่ายจากหรอืในประเทศไทย                                                                             

                       

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต 

 การตอบคาํถาม  

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที ่

6 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (ต่อ)                                                                

    -การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัการ

จาํหน่ายกาํไรไปต่างประเทศ                                                            

    -ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลหกั ณ ทีจ่่าย                                    

    -การยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษี

อากร การขอคนืภาษ ีเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ 

และโทษ 

บรรยาย 

การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายกลุ่ม 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 



 

 

                                                                                                                                                                                            10                                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

7 

ภาษมีลูค่าเพิม่                                                                            

    -ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่                                     

    -การยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่                    

-ความรบัผดิในการเสยีภาษ ี   

-ฐานภาษ ี

-อตัราภาษ ี

-การคาํนวณภาษ ี

 

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

 

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที่ 

8 

สอบกลางภาค 

 

       

สัปดาห์ที ่

9 

ภาษมีลูค่าเพิม่      

-การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

-การจดัทาํใบกาํกบัภาษ ี

-การจดัทาํรายงานเกีย่วกบั  

ภาษมีลูค่าเพิม่ 

   -การยื่นแบบแสดงรายการและนําสง่

ภาษมีลูค่าเพิม่ 

   -การคนืภาษ ีเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และโทษ                                              

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

 
 



 

 

     11                                    มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

10 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ                                                                         

      -ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษธีุรกจิเฉพาะ                                                                                                                  

   -การยกเวน้ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

   -ฐานภาษแีละอตัราภาษ ี

   -การจดทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะ 

   -การยื่นแบบแสดงรายการและชาํระ

ภาษ ี

    -เอกสารหลกัฐานและบญัชทีีต่อ้ง

จดัทาํ 

    -เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และโทษ  

 

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

      

 

 



 

 

12                                     มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏบิัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

11 

อากรแสตมป์                                                                                                                                                                              

     -ตราสารทีต่อ้งเสยีอากรแสตมป์                                  

     -ผูม้หีน้าทีเ่สยีอากรแสตมป์  

     -การยกเวน้อากร 

     -วธิกีารเสยีอากร 

     -บทบงัคบัโทษ 

 

 

บรรยาย 

การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายกลุ่ม 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที ่

12 

 ภาษศีุลกากร                                                                                                                                               

     -การจดัเกบ็ภาษศีุลกากร                                                                                                                                             

     -อตัราภาษศีุลกากร                                                                                                                      

     -การควบคุมสนิคา้เขา้ออก                                              

 

บรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13                                     มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

13 

 ภาษสีรรพสามติ                                                                                                                                             

     -วตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษี

สรรพสามติ 

-ความสาํคญัของการจดัเกบ็ภาษ ี

สรรพสามติ       

-หลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็ภาษ ี

-ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีรรพสามติ 

-สนิคา้ทีเ่สยีภาษสีรรพสามติ 

-การคาํนวณภาษแีละฐานภาษ ี                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-การลดหย่อนภาษ ี               

    -การยกเวน้ การลดอตัราและการคนื

ภาษ ี                                                                         

การบรรยาย 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที ่

14 

 ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ                                                                                                                                   

 -ทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษ ี                                        

     -วธิเีสยีภาษ ี     

     -การอุทธรณ์                                               

  ภาษบีาํรุงทอ้งที ่

      -อตัราภาษ ี

       -วธิเีสยีภาษ ี

      -การลดหย่อนภาษ ี

บรรยาย 

การนาํเสนองานของ

นกัศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก 

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม  

งานนาํเสนอ การ

ประเมินตนเอง 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 



 

 

14                                     มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 

วธีิสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่

15 

ภาษป้ีาย                                                                                                                                                                                   

    -อตัราภาษ ี                                                              

    -วธิเีสยีภาษ ี 

    -การอุทธรณ์ 

    -การบงัคบัคด ี    

    -การอุทธรณ์ภาษแีละปญัหาภาษอีากร                                                                                                                                                        

ของรฐั 

 

                                             

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

บรรยาย 

การนาํเสนองานของ

นกัศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา  สไลดจ์าก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซกัถาม 

งานนาํเสนอ การ

ประเมินตนเอง 

 

อาจารยสุ์รสีห์  

คลา้ยบวร 

 

สัปดาห์ที่

16 

สอบปลายภาค        

                                                                                                                               รวมจํานวนช่ัวโมง  45 0 90   
 

 



 

 

15                                    มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วธีิการประเมินผล สัปดาห์ 

ทีป่ระเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต   

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

ขององคก์รและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

สังเกตจากการเขา้

ชั้นเรียน  

การส่งรายงานตรง

เวลา 

การแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

การประเมินโดย

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้น

เรียน 

1-7,9-15 การเขา้และ

การมีส่วน

ร่วมในชั้น

เรียน10 % 

การสอบ

กลางภาค 

40% 

งานนาํเสนอ

10% 

การสอบ

ปลายภาค 

40% 

 

 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น

หลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหา

ทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 

 2.3  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการ

บริหารธุรกิจและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด้

จริง   

  2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทาง

วชิาการและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการ

บริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจ

ประยกุตใ์ชร่้วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 

งานนาํเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

โครงงานท่ีปรากฏ 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุก

สัปดาห์

และ

สัปดาห์

ของงาน

นาํเสนอ 
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3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย

ใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทาง

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการ

แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจได ้

  3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎี

สู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะใน

ศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทาํงาน 

การสังเกต 

รายงาน 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุก

สัปดาห์

และ

สัปดาห์

ของงาน

นาํเสนอ 

 

 

 4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่ง

ดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัตาม

บทบาทผูน้าํหรือผูร่้วมงานท่ีดี  

  4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม   

 4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และ

วชิาชีพ  

การสังเกต 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

รายงาน 

 

ทุก

สัปดาห์

และ

สัปดาห์

ของงาน

นาํเสนอ 

 

 

5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้งการฟัง พดู 

อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ 

วเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อใชใ้นการประมวลผล

แปลความหมาย และวเิคราะห์ผลทาง

บริหารธุรกิจ 

การสังเกต 

รายงาน/การ

นาํเสนองาน 

ทุก

สัปดาห์

และ

สัปดาห์

ของงาน

นาํเสนอ 
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5.3 สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้

5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการส่ือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกัทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 

         ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558  ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชค , นายกาํธร  สิริชูติวงศ ์ 

นายอดิศกัด์ิ  สืบประดิษฐ ์ , นายภิรัตน์  เจียรนยั 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

 การบญัชีภาษีอากร , รศ. ยพุดี  ศิริวรรณ , ภาควชิาบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําทีนั่กศึกษาควรศึกษาเพิม่เติม 

 Internet Search 

 

 

                         หมวดที7่ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวชิาในดา้นวธีิการสอน 

1.2 ประเมินการจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน 

1.3 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผูส้ังเกตการณ์สอนทาํการ 

    ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนกัศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน : มีการประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบันกัศึกษาภายหลกัการ 

   เรียนการสอนเสร็จส้ิน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา : กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน 

   สอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ 

   ประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา : นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ 

    ประเมินผลมาใชใ้นการปรับการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษารุ่นถดัไป 

 

 

 

 

                                     อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา/ผู้สอน 

                                                                อาจารย์สุรสีห์   คล้ายบวร 

                                     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 

                                                  อาจารยสุรศักดิ์  ชัยชิตาทร 

       

 


