
รายละเอยีดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/โปรแกรมวชิา : 
  คณะวทิยาการจดัการ/โปรแกรมวชิาการบญัชี                           
 

หมวดที ่1.   ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.   รหัสและช่ือรายวชิา 
       3521301  การภาษีอากรธุรกิจส าหรับนกับญัชี (Taxation of Business for Accountant) 
2.   จ านวนหน่วยกติ 
       3   หน่วยกิต   3 (3-0-6) 
3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       3.1   หลกัสูตร 
               บญัชีบณัฑิต 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
กลุ่มวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      4.1   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาการบญัชี  
      4.2   อาจารย์ผู้สอน   อาจารย ์ดร.ปาริชาติ  ข  าเรือง 

5.   ภาคการศึกษา /ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ของชั้นปีท่ี 2  (หมู่เรียน 58/72,58/73, 58/74) 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
       หลกัการบญัชีชั้นตน้ 2  
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั ( Co-requisites) 
       ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน 
      อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏั    
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
      3 ธนัวาคม 2558 

 

มคอ.3 
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หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

            1) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัประเภทของรายรับของรัฐบาล ประเภทรายไดท่ี้
ส าคญัของรัฐ ภาษีแยกตามหน่วยงานท่ีจดัเก็บรายได ้(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต  และกรมศุลกากร)
ได ้
          2) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร และสามารถอธิบายความหมาย
ของค าว่าภาษีอากร วตัถุประสงค์ในการจดัเก็บภาษีอากร ลกัษณะภาษีอากรท่ีดี โครงสร้างของกฎหมาย
ภาษีอากร การจ าแนกประเภทภาษีอากร และประมวลรัษฏากรได ้
           3)  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายหลกัการและสาระส าคญัของพระราชบญัญติัการ
บญัชี ปีพ.ศ.2543 จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 
3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรได ้
         4) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอากรแสตมป์ ตราสารท่ีตอ้งเสียอากรแสตมป์ ผูมี้หน้าท่ีเสีย
อากรแสตมป์ การยกเวน้อากร สามารถอธิบายวธีิเสียอากรแสตมป์ และบทบงัคบัโทษได ้
           5) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแ้ก่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียธุรกิจเฉพาะ 
การยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฐานภาษี อตัราภาษี และค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะได ้ 
          6) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม           
การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีและอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม การจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดัท าใบก ากบัภาษี การจดัท ารายงานเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบ      
แสดงรายการ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม บทลงโทษ และค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได ้
          7) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหัก
ค่าใชจ่้าย การหกัค่าลดหยอ่น สามารถค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้
          8) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
จากก าไรสุทธิ การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับการส่งเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการจ าหน่ายก าไร
ไปต่างประเทศ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี และค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลได ้
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2.   วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา (ตามวตัถุประสงค์หลกั)  
        1) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีจิตส านึก ให้มีความตะหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายในฐานะ
ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ความจ าเป็นในการจดัเก็บภาษีอากรของรัฐ ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของประเทศท่ี 
รัฐตอ้งจดัเก็บจากประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม  
            2) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์วิธีการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และกฎหมายบญัชี และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร 
สามารถค านวณภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            3) มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ในองค์ความรู้ทางกฎหมายภาษีอากรท่ีสัมพนัธ์กบัองค์ความรู้ดา้น
การบญัชี โดยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมความรู้ดา้นประชาธิปไตย  
          4) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์ธีิการใน
การระบุและวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัภาษีอากรไดด้ว้ยตนเอง 
          5) มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         6) มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมายและ
เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
          วตัถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา (ตามวตัถุประสงค์รอง) 

1) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบติักฎระเบียบของสถาบนัและ 
สังคม 
         2) มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกันกับผู ้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ วฒันธรรมองค์กร และประเพณีไทยได้เป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

3) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
          4) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่าง 
          5) มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
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หมวดที ่ 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.   ค าอธิบายรายวชิา 
    ศึกษาหลกัเกณฑ์ วิธีการประเมิน และจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ เช่น
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ เป็นตน้ และจรรยาบรรณนกับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี 
2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย 
   

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3 ชัว่โมง/
สัปดาห์ 
(45 ชัว่โมง) 

ตามความประสงคข์อง
นกัศึกษาแต่ละรายบุคคล 

- 
 

6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (96 ชัว่โมง) 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1   ชัว่โมง/สัปดาห์ (ในวนัท่ีอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนมีวนัวา่งตรงกนั เวลา 13.00 น.- 16.00 น. หากมี
นกัศึกษาแจง้ความประสงค)์ 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน (กลุ่มวชิาแกน) 
 

 
 
 
 
 

รหัส และ
ช่ือรายวชิา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
3521301 

การภาษอีากร
ธุรกจิส าหรับ
นักบัญชี 

 

๐ 

1. ๐
๐ 

๐ 

 

๐ • 

 
• 

 
• 

 
๐ ๐ • 

 
๐ 

 
๐ • 

 
๐ 

 
๐ ๐ • 

 
๐ 

 
๐ ๐ 

สัญลกัษณ์       •     หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั 

สัญลกัษณ์      ๐    หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum mapping) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 
หลกั รอง 

1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี  จรรยาบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิีด่ ี 

 
 

 
/ 

1.2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิยั  เคารพและสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนัของสงัคม  / 
1.3 สามารถบรหิารเวลาและปรบัวถิชีวีติอยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคม  / 
1.4 มจีติส านึก  และพฤตกิรรมทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยา่งมี
คุณธรรม 

/  

2. ด้านความรู้ 
2.1   มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการ  และวธิกีารทางการบญัชี   

 
/ 

 

2.2 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นการบญัช ี 
โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

/ 
 

      

2.3  มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละอื่น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ 

 / 

2.4  สามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงทางวชิาการและวชิาชพี  ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่ง
ต่อเนื่อง 

 / 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1  สามารถสบืคน้  ประมวลขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิต่าง ๆ ในการระบุและวเิคราะหป์ญัหาได้

ดว้ยตนเอง 

 
/ 

 
 

3.2  สามารถประยกุตค์วามรูท้างการบญัชแีละดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์นั  ใชท้กัษะทางวชิาชพีและดุลย
พนิิจในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยค านึงผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

 
 

/ 

3.3  สามารถตดิตาม  ประเมนิผล  และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  / 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 

หลกั รอง 
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

/  

4.2  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 / 

4.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทัง้ในบทบาทของผูน้ า  หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีงาน 

 / 

4.4 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองอยา่งต่อเนื่อง  / 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะหส่ื์อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1  มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคใ์นการแปลความหมาย  

และเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ 

 
/ 

 
 

5.2  สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีน  รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการ
น าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปญัหาและกลุ่มผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 

 / 

5.3  สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  การแปลความหมาย  และการสื่อสารสารสนเทศ 

 / 

5.4 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลกปจัจุบนั  / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
หมวดที ่ 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        1.1   คุณธรรม จริยธรรม    
1) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มี

ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ   
2) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบติักฎระเบียบของ

สถาบนัและสังคม  
3. มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความกตญัญูกตเวทิตา  
4) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
1.2 วธีิการสอน 

 - บรรยาย อภิปราย  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นกัศึกษามีความตะหนกัถึงความส าคญัของการ
ปฏิบติัตามกฎหมายในฐานะประชาชนผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี มองเห็นความจ าเป็นในการจดัเก็บภาษี
อากรของรัฐ ซ่ึงเป็นรายได้หลกัของประเทศท่ี รัฐต้องจดัเก็บจากประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาประเทศเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 
                - ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดขอ้ตกลงและแนวปฏิบติัในการเรียนการสอนร่วมกนัในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การแต่งกาย การส่งงาน และความตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษา
มีระเบียบวนิยั ตลอดจนการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั มีความรับผดิชอบ รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
                - มอบหมายงาน แบบฝึกหดั  
      1.3  วธีิการประเมินผล 

-   ประเมินผลจากคะแนนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
-  ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามและ               

การตั้งขอ้ซกัถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  ความรับผดิชอบ การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล และกลุ่ม 
-   ประเมินจากการทดสอบและพฤติกรรมในหอ้งสอบ 
-  ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลาของนกัศึกษา การส่งมอบหมายงานตามก าหนด 

          -  ประเมินผลจากความคิดเห็นของนกัศึกษา 
2.   ด้านความรู้    
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    2.1   ความรู้  
  1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการ และวธีิปฏิบัติ

ทางการบัญชี  
  2) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ

บัญชี โดยสามารถบูรณาการน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย 

3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

4) สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง 
  2.2   วธีิการสอน 
          - ใช้การสอนแบบสาธิต คือ การบรรยายเน้ือหา และฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกัน และ
มอบหมายการบา้นเพื่อฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
วิ ธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายบัญชีซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนั รวมถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร 
สามารถค านวณภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
จริง  

- การซกัถาม เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสในการเสนอความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
- มอบหมายงานให้นักศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้เก่ียวกบัภาษีอากร         

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และใชส้ าหรับการท างานในอนาคตได ้
  ตัวอย่าง เช่น มอบหมายให้นกัศึกษาน าใบก ากบัภาษีอย่างย่อท่ีไดรั้บมาจากการซ้ือสินคา้

หรือใช้บริการในชีวิตประจ าวนัของตนเอง มาศึกษาเปรียบเทียบกนัในแต่ละธุรกิจ เพื่อศึกษาว่า
ใบก ากบัภาษีนั้น ปรากฏหรือระบุรายการตามท่ีกฎหมายก าหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ และฝึกกรอก 
ภ.ง.ด. 91 เป็นตน้ 

- การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปเน้ือหาการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์  
     2.3  วธีิการประเมินผล 

-   ประเมินผลจากคะแนนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
-   ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามและ               

การตั้งขอ้ซกัถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล และกลุ่ม 

3.   ทกัษะทางปัญญา 
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     3.1   ทกัษะทางปัญญา  
             1) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆในการระบุและ
วเิคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
              2) สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและ
ดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
             3) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       3.2   วธีิการสอน 

   -  การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ่ม คือ บรรยาย ฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกนั โดยฝึกให้
นกัศึกษาคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล และใชดุ้ลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยใชโ้จทย์
แบบฝึกหดั 
           -   มอบหมายงาน ให้ผูเ้รียนค้นควา้ สืบค้นขอ้มูลเก่ียวกับข่าวสาร และการเปล่ียนแปลง
กฎหมายภาษีจากแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และWebsite ต่างๆ และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดย
อาศยัความรู้ หลกัเกณฑค์วามรู้ทางดา้นภาษีอากร และสรุปประเด็นส าคญั 
        3.3   วธีิการประเมินผล 

-   ประเมินผลจากของการตอบค าถามไดอ้ยา่งมีเหตุผล และการตั้งขอ้ซกัถาม              
     การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินผลจากแบบฝึกหดั และงานท่ีมอบหมายเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม 
-   ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

       4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
              1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
              2) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ วฒันธรรมองคก์ร และประเพณีไทยอนังดงามไดเ้ป็นอยา่งดี มีความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
              3) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
              4) มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  
       4.2   วธีิการสอน                
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           -   จดักิจกรรมกลุ่มในการฝึกท าใบงานร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกความทกัษะภาวะผูน้ าและผู ้
ตาม  เพื่อให้นกัศึกษาไดส้ามารถฝึกปฏิบติัความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ท  างานร่วมกนัเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น และการมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีในฐานะ
สมาชิกกลุ่มโดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้านความรู้ มีความเพยีรพยายาม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
(หมายเหตุ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี:- 
           1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป                      
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
            2.   ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล 
            3. ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต            
           โดยมีเง่ือนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการ 
ดงัน้ี        
              1.)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในการปฏิบติั 
             2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มี
ความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต) 
         -  ใชว้ิธีการสอนใชบ้ทความเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ี
พลเมือง ซ่ึงการเสียภาษีถือเป็นหนา้ท่ีพลเมืองอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย 
(ซ่ึงบทความจะมีเน้ือหาครอบคลุมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยให้นกัศึกษาอ่านและสรุป
บทความพร้อมใหแ้สดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งบทความ 
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           พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ความหมาย 

       พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนท่ีประพฤติปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์องสังคมมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ของตนเอง รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมไม่
ละเมิดล่วงล ้าสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอ่ืน 

ความส าคัญ 

      พลเมืองเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกบัสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคม
ยอ่มตอ้งการพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ท าเป็น แกไ้ขปัญหาได ้
มีประสิทธิภาพเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คงใหก้บัประเทศชาติและ
การเป็นพลเมืองดีนั้นยอ่มตอ้งการปฏิบติัตามบรรทดัฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมี
คุณธรรมเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตอีกดว้ย เพื่อการพฒันาสังคมใหย้ ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ของการพฒันาให้เป็นพลเมืองดี 
     วตัถุประสงคข์องการพฒันาใหเ้ป็นพลเมืองดี มีดงัน้ี 

        1. เพื่อให้รู้จกัปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม 

        2. เพื่อปลูกฝังทกัษะการด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

        3. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย 

        4. เพื่อปลูกฝังใหมี้ทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อสังคม 

ลกัษณะของพลเมืองดี 
        การเป็นพลเมืองดีจะมีลกัษณะอยา่งไรนั้น สังคมจะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อท่ีจะ
ไดพ้ลเมืองท่ีดี สมาชิกในสังคมก็จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นพื้นฐานและคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

       คุณสมบัติพืน้ฐาน คือ คุณสมบติัทัว่ไปของการเป็นพลเมืองดี เช่นขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์
ประหยดั รับผดิชอบ มีเหตุผล โอบออ้มอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความส าคญัเสมอ 

       คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบติัเฉพาะอยา่งท่ีสังคมตอ้งการใหบุ้คคลพึ่งปฏิบติั เช่นตอ้งการ
บุคคลท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ เพื่อความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

1. เคารพกฎหมายและปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม เม่ือพลเมืองทุกคนปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของสังคม และบทบญัญติัของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
หรือไม่กระท าความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการป้องกนั 
ปราบปรามและจบักุมผูท่ี้กระท าความผิดมาลงโทษ นอกจากน้ียงัท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบ
สงบสุขทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกนั 

2.เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นทุกคนยอ่มมีอิสรเสรีภาพในการแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นระหวา่งกนั ซ่ึงการรู้จกัการใชเ้หตุผลในการด าเนินงาน จะท าใหช่้วยประสานความสัมพนัธ์ 
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีงามต่อกนั 

3.ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เม่ือมีความขดัแยง้กนัในการด าเนินกิจกรรมอนัเกิดจากความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกนั และจ าเป็นตอ้งตดัสินปัญหาดว้ยการใชเ้สียงขา้งมากเขา้ช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลง
วา่อยา่งไร ถึงแมว้า่จะไม่ตรงกบัความคิดของเรา เราก็ตอ้งปฏิบติัตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วน
ใหญ่นั้น 

4.เป็นผูน้ ามีน ้าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผูท่ี้มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น 
จะตอ้งมีความเสียสละในเร่ืองท่ีจ าเป็น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไวซ่ึ้งสังคม
ประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมัน่คงและความกา้วหนา้ขององคก์ร  ซ่ึงสุดทา้ยแลว้
ผลประโยชน์ดงักล่าวก็ยอ้นกลบัมาสู่สมาชิกของสังคม   
5.เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น ควรรูจกัเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นเช่นบุคคลมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น  การพดู แต่ตอ้งไม่เป็นการพดูแสดงความคิดเห็นท่ีใส่ร้ายผูอ่ื้นใหเ้สียหาย 

6.มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยูร่่วมกนัในสังคม ยอ่มตอ้งมีการ
ท างานเป็นหมู่คณะ จึงตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานนั้นๆใหส้มาชิกแต่ละคนน าไป
ปฏิบติัตามท่ีไดรั้บหมอบหมายไวอ้ยา่งเตม็ท่ี 

7.มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง ในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นตน้ 

8.มีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมมัว่สุมของเยาวชนในสถานบนัเทิงต่าง ไม่หลงเช่ือข่าวลือค ากล่าวร้ายโจมตี ไม่มองผูท่ี้ไม่
เห็นดว้ยกบัเราเป็นศตัรู รวมถึงสงเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ต่างๆดว้ยสันติวธีิ  
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไวเ้ป็นหลกัในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคลใหด้ าเนินไปอยา่งเหมาะสม ถึงแมจ้ะไม่มีบทลงโทษใดๆก็ตาม 

คุณธรรม  จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

คุณธรรม  จริยธรรมคือ ส่ิงท่ีเป็นความดีควรประพฤติปฏิบติั เพราะจะน าความสุข ความ
เจริญ ความมัน่คงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคล  คุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคญั ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

        1. ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ประเทศชาติ 

        2. ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  หมายถึง การปฏิบติักิจการงานของตนเอง และท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความมานะพยายาม อุทิศก าลงักาย ก าลงัใจอยา่งเตม็ความสามารถ ทั้งน้ีรวมไปถึงการรับผิดเม่ือ
งานลม้เหลว พยายามแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคโดยไม่เก่ียงงอนผูอ่ื้น 

        3. ความมีระเบียบวนิยั  หมายถึง การเป็นผูรู้้และปฏิบติัตามแบบแผนท่ีตนเอง  ครอบครัว และ
สังคมก าหนดไว ้โดยท่ีจะปฏิเสธไม่รับรู้กฎเกณฑห์รือกตาต่าง ๆ ของสังคมไม่ได ้ 
        4. ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง การปฏิบติัตน ทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา  ไม่แสดงความ
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คดโกงไม่หลอกลวง  ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  ลัน่วาจาวา่จะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี  ไม่
กลบักลอก  มีความจริงใจต่อทุกคน  จนเป็นท่ีไวว้างใจของคนทุกคน 

        5. ความเสียสละ  หมายถึง การปฏิบติัตนโดยอุทิศก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์ก าลงัปัญญา เพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคมดว้ยความตั้งใจจริง  มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ  คุณธรรมดา้นน้ีเป็นการสะสมบารมี
ใหแ้ก่ตนเอง ท าใหมี้คนรักใคร่ไวว้างใจ เป็นท่ียกยอ่งของสังคม ผูค้นเคารพนบัถือ 

        6. ความอดทน  หมายถึง ความเป็นผูท่ี้มีจิตใจเขม้แข็ง ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคใด ๆ มุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานใหบ้งัเกิดผลดีโดยไม่ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  ความอดทนมี 4 ลกัษณะ คือ 

- อดทนต่อความยากล าบาก เจบ็ป่วย ไดรั้บทุกขเวทนาก็ไม่แสดงอาการจนเกินกวา่เหตุ 

- อดทนต่อการตรากตร าท างาน ไม่ทอดทิ้งงาน ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบผลส าเร็จ 

- อดทนต่อความเจบ็ใจ  ไม่แสดงความโกรธ  ไม่อาฆาตพยาบาท  อดทนต่อค าเสียดสี 

- อดทนต่อกิเลส คือ ไม่อยากไดข้องผูอ่ื้นจนเกิดทุกข ์ไม่ตอบโตค้นอ่ืนท่ีท าใหเ้ราโกรธ 
และไม่ลุ่มหลงในส่ิงท่ีจะพาเราไปพบกบัความเสียหาย 

        7. การไม่ท าบาป  หมายถึง การงดเวน้พฤติกรรมท่ีชัว่ร้าย  สร้างความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้นเพราะ
เป็นเร่ืองเศร้าหมองของจิตใจ ควรงดเวน้พฤติกรรมชัว่ร้าย 3 ทาง คือ 

- ทางกาย  เช่น ไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ทุจริต ไม่ลกัขโมย ไม่ผดิประเวณี 

- ทางวาจา  เช่น ไม่โกหก ไม่กล่าวถว้ยค าหยาบคาย ไม่ใส่ร้าย 

- ทางใจ  เช่น ไม่คิดเนรคุณ ไม่คิดอาฆาต ไม่คิดอยากได ้ 
         8. ความสามคัคี หมายถึง  การท่ีทุกคนมีความพร้อมกาย พร้อมใจ และพร้อมความคิดเป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ โดยไม่มีการเก่ียงงอนหรือคิด
ชิงดีชิงเด่นกนั  ทุกคนมุ่งท่ีจะใหส้ังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง มีความรักใคร่กลมเกลียวกนั
ดว้ยความจริงใจ  ความไม่เห็นแก่ตวั  การวางตนเสมอตน้เสมอปลายก็หมายถึงความสามคัคีดว้ย    
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก 

บทบาท  หมายถึง  การปฏิบติัตามสิทธิ  หนา้ท่ีอนัเน่ืองมาจากสถานภาพของ
บุคคล  เน่ืองจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว  ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงตอ้งปฏิบติัไป
ตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้น ๆ 

หนา้ท่ี  หมายถึง  ภาระรับผดิชอบของบุคคลท่ีจะตอ้งปฏิบติั  เช่น  หนา้ท่ีของบิดาท่ีมีต่อ
บุตร  เป็นตน้ 

 
 
 
 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวฒันธรรมไทย 
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            วฒันธรรม คือ แบบแผนการกระท า หรือผลการกระท าท่ีพฒันาจากสภาพเดิมตามธรรมชาติ
ให้ดีงามย ัง่ยืนจนเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม  เช่น กิริยา มารยาท การพูด การแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร เป็นตน้ วฒันธรรมการไหว ้เป็นวฒันธรรมภายนอกท่ีมกัไดรั้บการตอบสนอง
จากผูไ้ดรั้บดว้ยการไหวต้อบ  
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามประเพณไีทย 

            ขนบธรรมเนียมประเพณี  คือ ส่ิงท่ีปฏิบติัสืบทอดสืบทอดกนัมาและถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม  ส่ิง
ท่ีดีงามของแต่ละสังคมอาจเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือแตกต่างกนัก็ได ้และส่ิงท่ีดีงามของสังคมหน่ึง
เม่ือเวลาผา่น ไปสังคมนั้นอาจเห็นเป็นส่ิงไม่ดีงามก็ได ้

            วฒันธรรมและประเพณีไทย เป็นกิจกรรมท่ีสืบทอดมายาวนานและสังคมยอมรับวา่เป็นส่ิงดี
ควรอนุรักษไ์ว ้

การเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมไทยและสังคมโลก 

          การ ท่ี บุคคลจะ เ ป็นสมา ชิ ก ท่ี ดีของสั งคมไทยและสั งคมโลก   จะต้องค า นึ ง ถึ ง
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  และหนา้ท่ีในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

           -   มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไป
ล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนรู้รายละเอียดของ
เน้ือหารายวชิาในบทเรียนต่อไป และเป็นการฝึกความรับผิดชอบ 
               -   มีการกล่าวทกัทายระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน มีการแสดงความเคารพอาจารยผ์ูส้อนโดย
การไหวเ้ม่ือเขา้ชั้นเรียน เพื่อปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและประเพณีไทยท่ีดี     

           -  ก าหนดแนวปฏิบติัในการแนะน าตนเองในการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นไดแ้ก่ การกล่าว
ทักทายเพื่อนและอาจารย์  โดยสุ่มเลือกนักศึกษามาเป็นผูส้าธิตการไหว้ท่ีถูกต้อง เพื่อรักษา
วฒันธรรมและประเพณีท่ีงดงามไว ้
 4.3   วธีิการประเมินผล 

-    ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา และเพื่อนร่วมกลุ่ม และเพื่อนในชั้นเรียน 
-    ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน  และความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย      
     จากกลุ่ม (ซ่ึงก าหนดใหร้ะบุไวใ้นรายงาน) 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
- ประเมินจากการทดสอบระหวา่งภาค และทดสอบปลายภาค 
-     ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล และกลุ่ม ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงาน 

ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้  
-   ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามและ               

การตั้งขอ้ซกัถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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     5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             1) มีทกัษะการใช้วธีิวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
             2) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน รู้จกั
เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่าง 
              3) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
    5.2   วธีิการสอน 
        -   มอบหมายแบบฝึกหดัเพื่อฝึกทกัษะการคิด และการค านวณภาษีอากร และศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาภาษีภาษีอากรจากค าพิพากษา 
        -   การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        -   การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเน้ือหาความรู้ในรายวชิาและน าเสนอในรูปเอกสาร 
        -   มอบหมายงานกลุ่ม ใหน้ าเสนอรายงานโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  ไดแ้ก่  Power point   
Microsoft Word 
        -   สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามข่าวสาร การเปล่ียนแปลงของกฎหมายภาษีโดยใชก้าร
สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต และส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร เป็นตน้ 
        -   ใช ้Power point ประกอบการสอนในชั้นเรียน ท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย     

5.3   วธีิการประเมินผล 
-   ประเมินจากการทดสอบระหวา่งภาค และทดสอบปลายภาค 

        -   ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคลและกลุ่ม ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงาน ใบ
สรุปเน้ือหาการเรียนรู้ แบบฝึกหดัท่ีก าหนดใชท้กัษะในการค านวณภาษี และความสมบูรณ์ของการ
ใชภ้าษาการเขียนตอบค าถาม   
       -   ประเมินทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยแีละการใชภ้าษาจากการผลงาน และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
       -   ประเมินจากรายงาน ท่ีมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่5.   แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.   แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 

 

บทน า  
- ประเภทของ
รายรับของ
รัฐบาล 
- ประเภทรายได้
ท่ีส าคญัของรัฐ 
แยกตาม
หน่วยงานท่ี
จดัเก็บรายได ้ 
(กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต  
และ       กรม
ศุลกากร)  
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนแนะน าตวั 
- แจกแนวการสอน 
- อธิบายแนวการสอน  จุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
- แนะน าหนงัสือ แหล่งคน้ควา้อา้งอิงจาก เวบ็ไซดต์่างๆ 
- ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน 
- บรรยาย  ตั้งขอ้ซกัถาม   
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั  
- จดักลุ่มท างานแบ่งงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย ไดแ้ก่ การสรุปเน้ือหา  
บทเรียน อภิปราย และน าเสนอหนา้ชั้น 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให ้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น ของนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ดร.ปาริ
ชาติ 

 
 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

2 บทที ่1 
ความรู้ทัว่ไป
เกีย่วกบัภาษี

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 -บรรยาย  
- ใชบ้ทความเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองท่ีดี เพ่ือเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีพลเมือง ซ่ึงการเสียภาษีถือเป็น

ดร.ปาริ
ชาติ 
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อากร 
- ความหมาย
ของภาษีอากร 
- วตัถุประสงค์
ในการเก็บภาษี
อากร 
- ลกัษณะของ
ภาษีอากรท่ีดี 
- โครงสร้างของ
กฎหมายภาษี
อากร 
- การจ าแนก
ประเภทของ
ภาษีอากร 
- ประมวล
รัษฎากร 

หนา้ท่ีพลเมืองอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย (ซ่ึงบทความจะมีเน้ือหาครอบคลุมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใหน้กัศึกษาอ่านและสรุปบทความพร้อมใหแ้สดงความคิดเห็น 
- ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่ม 
-   ตั้งขอ้ซกัถาม   
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
-ใหท้ าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
และเฉลยแบบฝึกหดั 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
ซ่ึงเป็นบทเรียนบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint     
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น  
  ของนกัศึกษา 
-บทความ 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
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3 บทที ่2  
กฎหมายภาษี
อากร 
- หลกัการของ
พระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.
2543 
- สาระส าคญั
ของ
พระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.
2543 
- การตรวจสอบ
และรับรอง
บญัชีตาม
ประมวล
รัษฎากร 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดั /เฉลยแบบฝึกหดั 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ ไดแ้ก่         
อากรแสตมป์  และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint     
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 
  ของนกัศึกษา 
-แบบทดสอบความรู้ 

ดร.ปาริ
ชาติ 

4 บทที ่3 
อากรแสตมป์ 
-  ความหมาย 
- ตราสารท่ีตอ้ง
เสียอากร
แสตมป์ 
- อตัราอากร
แสตมป์ 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
อากรแสตมป์ 
- การยกเวน้
อากร 
- บทบงัคบัโทษ 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดั /เฉลยแบบฝึกหดั 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ ไดแ้ก่   
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 

ดร.ปาริ
ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

สัปดาห์ หัวข้อ/ จ านวน กจิกรรมการเรียนการสอนและ ผู้สอน 
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ที่ รายละเอยีด ช่ัวโมง ส่ือทีใ่ช้ 
   ส่ือทีใ่ช้ 

- PowerPoint     
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั/แบบฝึกค านวณ  
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็นของนกัศึกษา 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 
  ของนกัศึกษา 
-แบบทดสอบความรู้ 

 

5 บทที ่5  
ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ  
- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
- การยกเวน้ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 
- ฐานภาษีและ
อตัราภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย /ตั้งค  าถาม  
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนน
ใหเ้พื่อน 
แต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ 
(ภาษีมูลค่าเพ่ิม) และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน  และใหน้กัศึกษาจดัเตรียมใบก ากบัภาษี เพือ่ใช้
ประกอบการเรียนในบทถดัไป 

ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 

- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 
ของนกัศึกษา 
 

ดร.ปาริ
ชาติ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

6 บทที ่5 ภาษี
สรรพสามติ 
- ความหมาย
ของภาษี
สรรพสามิต 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
  
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 

ดร.ปาริ
ชาติ 
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-วตัถุประสงค์
ในการเก็บภาษี
สรรพสามิต 
-หลกัเกณฑใ์น
การจดัเก็บภาษี
สรรพสามิต 
- หนา้ท่ีของผู ้
เสียภาษี
สรรพสามิต 
- การค านวณ
ภาษีและฐาน
ภาษี 
-การลดหยอ่น
ภาษี 
- 

- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการสรุปเน้ือหาบทเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ 
  นกัศึกษา 

 

7 บทที ่6 ภาษี
ศุลกากร 
-ความหมายของ
ภาษีศุลกากร 
-วตัถุประสงค์
ในการจดัเก็บ
ภาษีศุลกากร 
-พิกดัอตัราภาษี
ศุลกากร 
- สิทธิ
ประโยชน์ทาง
ศุลกากร 
- ของท่ีไดรั้บ
การยกเวน้อากร 
- หลกัเกณฑก์าร
ประเมินอากรขา
เขา้ 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
  
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 

ดร.ปาริ
ชาติ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการสรุปเน้ือหาบทเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
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เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ 
  นกัศึกษา 

8 ทดสอบระหวา่งภาค  
9-10 

 
บทที ่5 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 
- ความหมาย 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การรับผิดใน
การเสีย 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
-ฐาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- อตัรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การจด
ทะเบียน  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
-การจดัท า
ใบก ากบัภาษี 
- การยืน่แบบ
แสดงรายการ
และน าส่ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การคืนภาษี 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 - ใหผู้เ้รียนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่
ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ใหน้กัศึกษาน าใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ท่ีไดรั้บมาจากการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในชีวติประจ าวนัของตนเอง
ท่ีไดจ้ดัเตรียมมา ท าการศึกษาเปรียบเทียบกนัในแต่ละธุรกิจ เพ่ือศึกษาวา่ใบก ากบัภาษีนั้น ปรากฏหรือระบุ
รายการตามท่ีกฎหมายก าหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ  
 

ดร.ปาริ
ชาติ 
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- เบ้ียปรับ เงิน
เพ่ิม และโทษ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
-ใบก ากบัภาษี 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็นของนกัศึกษา 

 

11-13 บทที ่6 
ภาษีเงินได้
บุคคล
ธรรมดา 
- ความหมาย 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินได ้ 
  บุคคลธรรมดา 
- เงินไดพ้ึง
ประเมินและ
แหล่งเงินได ้
- การยกเวน้ภาษี
เงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 
- ประเภทของ
เงินไดพ้ึง
ประเมินและ
การหกัค่าใชจ่้าย 
-การหกั
ลดหยอ่น 
- การค านวณ

ภาษี
เงินได ้

9 กจิกรรมการเรียนการสอน 
  
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการสรุปเน้ือหาบทเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของนกัศึกษา 
 
 

ดร.ปาริ
ชาติ 
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บุคคลธรรมดา
ส้ินปี 

 (มาตรา 48) 
-การเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคล
ธรรมดาคร่ึงปี 
(มาตรา 56 ทว)ิ 
- การยืน่แบบ
แสดงรายการ
และช าระภาษี
เงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 
- ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
หกั ณ ท่ีจ่าย  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

 -การขอขยาย
ก าหนดเวลาการ
ยืน่แบบแสดง
รายการและการ
ช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
- การขอคืนภาษี
เงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 
- เบ้ียปรับ เงิน
เพ่ิม และโทษ 
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14-16 บทที ่7 
ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

- ความหมาย 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล และ
หลกัการ
ค านวณภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 
- การเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 
จากก าไรสุทธิ 
- การเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล
จากยอดรายได้
ก่อนหกัรายจ่าย 
- การเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับเงินไดท่ี้
จ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย  

(มาตรา 70) 
- การเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับการ
จ าหน่ายก าไร
ไปต่างประเทศ  

(มาตรา 70 ทว)ิ 
- ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลหกั ณ ท่ี
จ่าย 
- การยืน่แบบ
แสดงรายการ

9 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- ใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่มท่ีรับผดิชอบเน้ือหา และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั และแสดงความเห็น 
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการสรุปเน้ือหาบทเรียน 
- ใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือทบทวนเน้ือหาเพ่ือเตรียมตวัสอบปลายภาค 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ นกัศึกษา 

ดร.ปาริ
ชาติ 
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และช าระภาษี
อากรและการ
ขยาย
ก าหนดเวลา 
-การขอคืนภาษี  
เบ้ียปรับ    เงิน
เพ่ิมและโทษ  

17 ทดสอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(ความรับผดิชอบหลกั) 

วธิีการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

การทดสอบกลางภาค 8 
 

40% 

1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

การทดสอบปลายภาค 17        
30% 
        

1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

ผลงานทีม่อบหมายให้ท าเป็นท างานกลุ่ม :-  
การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการ      อภิรายกลุ่ม 
รูปเล่มรายงาน             
การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน  
ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้  

1-16 10% 
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แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 
1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

ผลงานทีม่อบหมายรายบุคคล :- 
การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน 
รูปเล่มรายงาน   
ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้ 
แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 

1-16 10% 

1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน  

1-16 10% 

 
3. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน  

เกรด คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 
A 80 -100 ดีเยีย่ม 

B+ 71-79 ดีมาก 
B 65-70 ดี 

C+ 61-64 ดีพอใช ้
C 55-60 พอใช ้

D+ 51-54 อ่อน 
D 40-44 อ่อนมาก 
E 0-39 ตก 

 
หมวดที ่6.   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
       กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร. ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพ : โรงพิมพเ์รือนแกว้      
การพิมพ ์       
2.   หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิทีส่ าคัญ 
ระริน เครือวรพนัธ์ุ  วงศรั์ศมีเดือน.การภาษีอากรธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร : ว ีพร้ินท,์ 2557.  
สมคิด บางโม. การภาษีอากรธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร : วทิยพทัธ์, 2555. 
นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ วาสนา ดวงดารา.การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วน

จ ากดั ทีพีเอ็น เพรส, 2554. 
ปัญจพร  ทองเล็ก. การภาษีอากรธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ท, 2552. 
 
http://www.rd.go.th เวบ็ไซดก์รมสรรพากร 

http://www.rd.go.th/
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http://www.fap.or.th เวบ็ไซดส์ภาวชิาชีพบญัชี 
http://www.dbd.go.th เวบ็ไซดก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ 
http://www.set.or.th เวบ็ไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
http://www.account.acc.chula.ac.th เวบ็ไซดภ์าควชิาการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
http://www.nukbunchee.com เวบ็ไซดน์กับญัชีดอทคอม 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7.   การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
      - การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน 
      - แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
      - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 
           เพื่อใหน้กัศึกษาทุกคนไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
รวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  
2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจของนกัศึกษาขณะท าการสอน  

http://www.fap.or.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.set.or.th/
http://www.account.acc.chula.ac.th/
http://www.nukbunchee.com/
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      - การติดตามผลการทดสอบของผูเ้รียน 
3.   การปรับปรุงการสอน 
     - ใหน้กัศึกษาแสดงขอ้คิดเห็น เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการสอน 
     - ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
4.   การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
     - มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ โดยการตรวจผลงาน การ
อภิปรายกลุ่ม ในระหวา่งการเรียนการสอน 
     - โปรแกรมวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดในรายวชิา คะแนนและเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน 
5.   การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    - อาจารยผ์ูส้อนน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และ
เน้ือหารายวชิา ตลอดจนกลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้หมี้ความเหมาะสม  
 

 


