
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 AC317การบญัชีภาษีอากร  
                 (Tax Accounting)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วมิล กิตติสุวรรณ์  
4.2 ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์นดา  พฒันวทิยากุล  
4.2 อาจารยสุ์นีย ์คล่องการพานิช  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  2/ ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 AC110 การบญัชีชั้นกลาง 1 
 AC208 การภาษีอากร 1 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
8. สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 ธนัวาคม 2558  
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเสียภาษีอากรประเภทต่าง ๆ 
ตามประมวลรัษฎากรท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั 
โดยเนน้การศึกษาปรียบเทียบระหวา่งหลกัและวธีิการทางบญัชีกบัขอ้ก าหนดตามประมวลรัษฎากร 
รวมถึงศึกษาวธีิการปรับก าไรทางบญัชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 
และการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
       
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีเป็นหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทั้งทางดา้นบญัชีการเงินและดา้นภาษีอาก
รท่ีเก่ียวกบัรายได ้
รายจ่ายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นปัจจุบนัมาเพื่อใชใ้นการอธิบายและการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไ
ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามหลกักฎหมายภาษีอากร 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
 ความหมายของการบญัชีภาษีอากร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชี การค านวณภาษีเงินได ้
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจดัท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีอากร 
ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดแ้ตกต่างจ
ากการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรฐานการบญัชี 
จดัท ารายงานและการยืน่แบบแสดงรายการของภาษีต่าง ๆ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริ
ม 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงา
น 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอ
ง 

(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
45 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ
า 

- - 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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      -  
 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
  1.1.2 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั 
เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบทางกฎหมายและสังคม 
  1.1.3 มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ในอนัท่ีใชว้ชิาความรู้ท่ีไดรั้บมาเพื่อการเสียภาษีใหถู้กตอ้ง ครบถว้น  
 1.2 วธีิการสอน  
  - สอนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้โดยใชก้ารอธิบาย ซกัถามและยกตวัอยา่งเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีศึกษา  
  - ควรมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกคร้ัง  
  - ก าหนดกติกาการเขา้เรียน 
การมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 1.3 วธีิการประเมินผล  
  - พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด  
  - ขอบเขตเน้ือหาสาระโดยการสอบกลางภาคและปลายภาค 
ซ่ึงจะมีการทดสอบความรู้และความเขา้ใจในหลกัการท่ีนกัศึกษาศึกษามา 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
  2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจใน แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการภาษีในแต่ละประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1.2 มีความรู้และความเขา้ใจ ตลอดจนการน าความรู้ทางดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชีภาษีอากร 
โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  2.1.2 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางดา้นมาตรฐานการบญัชีและดา้นภาษีอากร 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2 วธีิการสอน  
  บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหดั กรณีศึกษา (ถา้มี) 
มอบหมายใหไ้ปคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัทางดา้นมาตรฐานการบญัชีและภาษีอากรไดค้รบทุกประเด็น 
ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
 2.3 วธีิการประเมินผล  
  - ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษา ท่ีมอบหมายใหท้ า  
  - สอบกลางภาคและปลายภาค  
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
  3.1.1 สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่าง ๆ 
ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
  3.1.2  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางดา้นภาษีและดา้นบญัชีท่ีสัมพนัธ์กนั 
ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจเพื่อใหก้ารเสียภาษีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 3.2 วธีิการสอน  

 - ท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษาเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางดา้นบญัชีและภาษีอากร  
 - การอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีศึกษา  

 3.3 วธีิการประเมินผล  
  - ผลงานกลุ่ม 
  - สอบกลางภาค และปลายภาค  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
  4.1.1 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.1.3 สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาทของการเป็นผูน้ าหรือผูร่้วมร่วมทีมงาน 
  4.1.4 
มีความรับผดิชอบต่อการพฒันาความรู้ความสามารถทางบญัชีและภาษีอากรตวัตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
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 4.2 วธีิการสอน   
  - มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน  
 4.3 วธีิการประเมินผล  
  - ผลงานกลุ่ม 
 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  5.1.1 
มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้  
  5.1.2 สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้นการพูดและการเขียน 
รู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 
  5.1.3 
สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การแปลความหมายและการส่ือสารสารสนเทศ 
 5.2 วธีิการสอน  
  - 
มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยการก าหนดหวัขอ้ใหแ้ละน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
 5.3 วธีิการประเมินผล  
 - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวนช่ัวโ
มง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชีภาษี
อากร 

3 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

2 -3 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 6 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโ

มง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

นีย ์
4-5 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 6 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา

รสรุป 
ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

7 รายไดท้างภาษี 3 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

 สอบกลางภาค    
8-9 รายไดท้างภาษี (ต่อ) 6 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา

รสรุป 
ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

10-11 รายจ่ายทางภาษีอากร 6 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

12-13 การตีราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 6 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

14 แนวคิดเก่ียวกบัก าไรสุทธิทางภาษี 3 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์
นีย ์

15 การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3 การบรรยายโดยใชต้ าราและเอกสา
รสรุป 

ผศ.สุวมิล 
ผศ.ลินดา 

และอาจารยสุ์



 7 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโ

มง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

นีย ์
16 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1.2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
16 

35 
55 

1,2,3,4,5 การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ทุกสปัดาห์ 10 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 - เอกสารประกอบค าสอนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วมิล กิตติสุวรรณ์, อาจารยสุ์นีย ์
คล่องการพานิชและผูช่้วยศาสตราจารยลิ์นดา พฒันวทิยากุล 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. การบญัชีภาษีอากร 
 - ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร  
 - สุเทพ พงษพ์ิทกัษ.์ การบญัชีภาษีอากร  
 - มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. การสอบบญัชี การบญัชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ประมวลรายวชิา เช่น กรมสรรพากร 
 

 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี จะไดแ้นวคิดมาจากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา ดงัน้ี  
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 - การประเมินการสอนของอาจารยจ์ากนกัศึกษาแต่ละคน  
 - จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน  
 - จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคน  
 - จากการส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนในหอ้งเรียน  
 - จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 กลยทุธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีดงัน้ี  
 - ผลการสอบและการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 - การสังเกตการณ์สอนของกลุ่มวชิา 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารยใ์นกลุ่มวชิา  
 - การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
3. การปรับปรุงการสอน 
 - จากการประเมินการสอนในขอ้ 2 
น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงสู่การจดักิจกรรมประชุมหารือในกลุ่มผูส้อน 
โดยการจดัสัมมนาการเรียนการสอนในรายวชิานั้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การทวนสอบไดจ้ากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา การสอบถามนกัศึกษา 
การพิจารณาผลสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค 
โดยมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการสอบ 
5.     การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 - ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
  

 

 

 
 


