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63496349  0303  PP  25602560  11  35233023523302        470566200470566200

  

หมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไปหมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35233023523302 การบญัชภีาษีอากรการบญัชภีาษีอากร
Accounting of TaxationAccounting of Taxation

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6) 3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/72 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 58/72 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

กลุม่ 58/73 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 58/73 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

กลุม่ 58/74 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 58/74 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2560ปีการศกึษาที� 2560

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

3521104 การบญัชชีั �นกลาง 1 3521104 การบญัชชีั �นกลาง 1 จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3521301 การภาษีอากรธรุกจิจํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3521301 การภาษีอากรธรุกจิ
สําหรับนักบญัช ีสําหรับนักบญัช ีจํานวนหน่วยกติ 3(3-0-6), 3522105 การบญัชชีั �นกลาง 2 จํานวนหน่วยกติ 3(3-0-6), 3522105 การบญัชชีั �นกลาง 2 จํานวนหน่วยกติจํานวนหน่วยกติ
3(2-2-5)3(2-2-5)

7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

 อาคาร A7 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาคาร A7 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

 4 สงิหาคม 2560 4 สงิหาคม 2560

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

        เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑ์        เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารจัดเกบ็ภาษีอากรและวธิกีารจัดเกบ็ภาษีอากร
ตามหลกัประมวลรัษฎากรตามหลกัประมวลรัษฎากร  การคํานวณและบนัทกึบญัชีการคํานวณและบนัทกึบญัช ี วธิปีฏบิตัทิางการบญัชภีาษีอากรวธิปีฏบิตัทิางการบญัชภีาษีอากร
  ความแตกตา่งของหลกัการบญัชทีี�รับรองทั�วไปกบัประมวลรัษฎากรที�มผีลตอ่การคํานวณความแตกตา่งของหลกัการบญัชทีี�รับรองทั�วไปกบัประมวลรัษฎากรที�มผีลตอ่การคํานวณ
กําไรสทุธเิพื�อเสยีภาษีกําไรสทุธเิพื�อเสยีภาษี    การจัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษีการจัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษี
ประเภทตา่งๆประเภทตา่งๆ  รวมถงึความรับผดิชอบในการเสยีภาษีสามารถคํานวณภาษีอากรไดอ้ยา่งรวมถงึความรับผดิชอบในการเสยีภาษีสามารถคํานวณภาษีอากรไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งรวมทั �งนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัได ้ถกูตอ้งรวมทั �งนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัได ้

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการคํานวณ บนัทกึบญัช ีและวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ีการคํานวณ บนัทกึบญัช ีและวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ีภาษีอากรภาษีอากร
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2.2.  สามารถสามารถจัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษีประเภทตา่งๆจัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษีประเภทตา่งๆรวมถงึความรับผดิรวมถงึความรับผดิ
ชอบในการเสยีภาษีไดอ้ยา่งถกูตอ้งชอบในการเสยีภาษีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3.3.สามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ บนัทกึบญัช ีและแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�นสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ บนัทกึบญัช ีและแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น

4.4.สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          แนวคดิ และความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามหลกั          แนวคดิ และความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามหลกั
การบญัชแีละการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื�อการคํานวณภาษีเงนิไดต้ามการบญัชแีละการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื�อการคํานวณภาษีเงนิไดต้าม
ประมวลรัษฎากร การปรับปรงุกําไรสทุธทิางการบญัชกีารเงนิเป็นกําไรสทุธทิางภาษีประมวลรัษฎากร การปรับปรงุกําไรสทุธทิางการบญัชกีารเงนิเป็นกําไรสทุธทิางภาษี
อากร รวมทั �งการจัดทํารายงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยื�นแบบอากร รวมทั �งการจัดทํารายงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยื�นแบบ
แสดงรายการภาษีสรรพากรแสดงรายการภาษีสรรพากร
                    

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การภาคสนาม/การ

ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยการศกึษาดว้ย
ตนเองตนเอง

สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชั�วโมง 45 ชั�วโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง ตามความตอ้งการตามความตอ้งการ
ของนักศกึษา ของนักศกึษา 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษา
เป็นรายบคุคลเป็นรายบคุคล

ตามความตอ้งการของนักศกึษาเป็นรายบคุคลตามความตอ้งการของนักศกึษาเป็นรายบคุคล

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลสถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
คณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยาคณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยา
บรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดีบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดี
ตอ่ ตอ่ 

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)
  2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื

(Cooperative learning)(Cooperative learning)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง
ตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและ
สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสถาบนัและสงัคม ของสถาบนัและสงัคม 

1. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา1. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง (Self-directedตนเอง (Self-directed
learning)learning)

  2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative learning)(Cooperative learning)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งคดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �ง
เคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรีเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ของความเป็นมนุษย ์

    

4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา2. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง (Self-directedตนเอง (Self-directed
learning)learning)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง
คําถาม (Learning toคําถาม (Learning to
Question)Question)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�
สมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้นสมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้น
การบญัชโีดยสามารถบรูณาการบญัชโีดยสามารถบรูณา
การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
อยา่งเหมาะสม อยา่งเหมาะสม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง
คําถาม (Learning toคําถาม (Learning to
Question)Question)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ
ปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละ
อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง3. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยนแปลงทางวชิาการและเปลี�ยนแปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละวชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิภาคปฏบิตั ิ

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถสบืคน้  ประมวล1.สามารถสบืคน้  ประมวล
ขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิ
ตา่ง ๆ ในการระบแุละตา่ง ๆ ในการระบแุละ
วเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ยวเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง ตนเอง 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา3. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง (Self-directedตนเอง (Self-directed
learning)learning)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

2.สามารถประยกุตค์วามรู ้2.สามารถประยกุตค์วามรู ้
ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�
สมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทางสมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทาง
วชิาชพีและดลุยพนิจิในการวชิาชพีและดลุยพนิจิในการ
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดย
คํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นคํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�น
จากการตดัสนิใจ จากการตดัสนิใจ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง
คําถาม (Learning toคําถาม (Learning to
Question)Question)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ
ผล  และรายงานผลไดอ้ยา่งผล  และรายงานผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  ครบถว้น ถกูตอ้ง  ครบถว้น 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง
คําถาม (Learning toคําถาม (Learning to
Question)Question)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบงานที�ไดรั้บมอบหมายชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)  1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�
ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณแ์ละ สถานการณแ์ละ 

    

3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื
และอํานวยความสะดวกในและอํานวยความสะดวกใน
การแกไ้ขปัญหาในการแกไ้ขปัญหาใน
สถานการณ ์  สถานการณ ์  

    

4.มคีวามรับผดิชอบการ4.มคีวามรับผดิชอบการ
พัฒนาความรูค้วามสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองทางวชิาชพีบญัชขีองตนเอง
อยา่ง อยา่ง 

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์
เชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจเชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจ
อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น  

2.สามารถสื�อสารอยา่งมี2.สามารถสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั �งการพดูและประสทิธภิาพทั �งการพดูและ
การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้
รปูแบบ รปูแบบ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �ง
คําถาม (Learning toคําถาม (Learning to
Question)Question)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิรายงาน/โครง3. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน  

3.สามารถเลอืกใช ้3.สามารถเลอืกใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนคิการสื�อสารที�เหมาะเทคนคิการสื�อสารที�เหมาะ
สมในการเกบ็ สมในการเกบ็ 

    

4.สามารถตดิตามความ4.สามารถตดิตามความ
กา้วหนา้ทางกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีนวตักรรม และเทคโนโลย ีนวตักรรม และ
สถานการณโ์ลกปัจจบุนั สถานการณโ์ลกปัจจบุนั 

    

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 - อธบิาย แน- อธบิาย แน
ะนํารายวชิาะนํารายวชิา

  บทที� 1 บทที� 1 
  การบญัชีการบญัชี

เพื�อการเพื�อการ
  ภาษีอากรภาษีอากร

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

2 2 บทที� 2  บทที� 2  
  ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้

บคุคลบคุคล
ธรรมดาธรรมดา
สําหรับผู ้สําหรับผู ้
ประกอบประกอบ
ธรุกจิ ธรุกจิ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้  ขอ้  

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

3 3 (ตอ่) ภาษี(ตอ่) ภาษี
เงนิไดบ้คุคลเงนิไดบ้คุคล
ธรรมดาธรรมดา
สําหรับสําหรับ

  ผูป้ระกอบผูป้ระกอบ
ธรุกจิธรุกจิ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

4 4 บทที� 3   บทที� 3   
  ภาษีภาษี

หกั ณ ที�หกั ณ ที�
จา่ย จา่ย 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้  ขอ้  

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

5 5 บทที� 4   บทที� 4   
  การบญัชีการบญัชี

ภาษีธรุกจิภาษีธรุกจิ
เฉพาะ เฉพาะ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

6 6 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน ครั�งคะแนน ครั�ง
ที� 1ที� 1

  ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้
บคุคลบคุคล
ธรรมดา และธรรมดา และ
ภาษีหกั ภาษีหกั 

  ณ ที�จา่ย ณ ที�จา่ย 

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

  ทําแบบทําแบบ
ทดสอทดสอ
บบ

  อตัอตั
ตนัย ตนัย 

  2 ขอ้ 2 ขอ้ 

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย  

7 7 บทที� 5 บทที� 5 
  การบญัชีการบญัชี

ภาษีมลูคา่ภาษีมลูคา่
เพิ�มเพิ�ม

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

8 8 บทที� 6  บทที� 6  
  การบญัชีการบญัชี

ภาษีมลูคา่ภาษีมลูคา่
เพิ�ม (ตอ่) เพิ�ม (ตอ่) 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

9 9 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนนกลางคะแนนกลาง
ภาค ภาษีภาค ภาษี
ธรุกจิเฉพาะธรุกจิเฉพาะ
และและ

  การบญัชีการบญัชี
ภาษีมลูคา่ภาษีมลูคา่
เพิ�ม เพิ�ม 

2 2 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

  ทําแบบทําแบบ
ทดสอทดสอ
บอตับอตั
ตนัย 2 ตนัย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

11
0 0 

บทที� 7   บทที� 7   
  ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้

นติบิคุคล นติบิคุคล 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
1 1 

บทที� 8  บทที� 8  
  ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้

นติบิคุคล (ต่นติบิคุคล (ต่
อ) อ) 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
2 2 

บทที� 9  การบทที� 9  การ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบัภาษีเงนิกบัภาษีเงนิ
ได ้ได ้

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
3 3 

นักศกึษานักศกึษา
รายงานกลุม่รายงานกลุม่
เกี�ยวกบัภาษีเกี�ยวกบัภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภท ประเภท 

3 3 0 0 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
ศกึษาศกึษา
คน้ควา้คน้ควา้
โดยโดย
อสิระอสิระ
(Indep(Indep
endentendent
study)study)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
ในภาษีในภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภประเภ
ท ท 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวกระบว
นการนการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาบทบา
ทในทใน
การทําการทํา
กจิกรรกจิกรร
มม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน  

11
4 4 

นักศกึษานักศกึษา
รายงานกลุม่รายงานกลุม่
เกี�ยวกบัภาษีเกี�ยวกบัภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภท ประเภท 

3 3 0 0 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
ศกึษาศกึษา
คน้ควา้คน้ควา้
โดยโดย
อสิระอสิระ
(Indep(Indep
endentendent
study)study)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
ในภาษีในภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภประเภ
ท  ท  

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
ผลผล
งาน/งาน/
บทบท
เรยีนที�เรยีนที�
ถอดถอด
ประสบประสบ
การณ์การณ์
จากจาก
นักศกึนักศกึ
ษาษา

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
5 5 

นักศกึษานักศกึษา
รายงานกลุม่รายงานกลุม่
เกี�ยวกบัภาษีเกี�ยวกบัภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภทประเภท

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
ศกึษาศกึษา
คน้ควา้คน้ควา้
โดยโดย
อสิระอสิระ
(Indep(Indep
endentendent
study)study)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
ในภาษีในภาษี
แตล่ะแตล่ะ
ประเภประเภ
ท  ท  

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั  

11
6 6 

การสอบการสอบ
ปลายภาค ปลายภาค 

2 2 0 0 1. การ1. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
stormistormi
ng)ng)  

  การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ทดสอทดสอ
บบ
ปรนัย ปรนัย 
60 ขอ้ 60 ขอ้ 

1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 46.0046.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม   0.00 0.00 0.00 0.00 

2 2 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษา ศกึษา 

10.00 10.00 25.00 25.00 

3 3 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน   20.00 20.00 50.00 50.00 

4 4 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรม กจิกรรม 

ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษา ศกึษา 

10.00 10.00 25.00 25.00 

รวมรวม 40.0040.00 100.00100.00
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หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

สมใจ   เภาดว้ง  สมใจ   เภาดว้ง  การบญัชภีาษอีากร.การบญัชภีาษอีากร. สาขาวชิาการบญัช ีคณะวยิาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม.  สาขาวชิาการบญัช ีคณะวยิาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม. 

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

รศ.ยพุด ี  ศริวิรรณ. รศ.ยพุด ี  ศริวิรรณ. การบญัชภีาษอีากร.การบญัชภีาษอีากร. พมิพค์รั �งที� 1  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ สงิหาคม  ฉบบัปรับปรงุใหม ่ ปี พมิพค์รั �งที� 1  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ สงิหาคม  ฉบบัปรับปรงุใหม ่ ปี
25552555..

รัตนา  เลศิภริมยล์กัษณ.์ รัตนา  เลศิภริมยล์กัษณ.์ การบญัชภีาษอีากรการบญัชภีาษอีากร. พมิพค์รั �งที� . พมิพค์รั �งที� 55. ศนูยเ์อกสารและตําราสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ, . ศนูยเ์อกสารและตําราสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ, 25562556..

และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  ภาษีมลูคา่เพิ�ม  ภาษีธรุกจิเฉพาะ  ภาษีหกัและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  ภาษีมลูคา่เพิ�ม  ภาษีธรุกจิเฉพาะ  ภาษีหกั
ณ ที�จา่ย    ประมวลรัษฏากรของกรมสรรพากรณ ที�จา่ย    ประมวลรัษฏากรของกรมสรรพากร

  

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

แบบแสดงรายการชาํระภาษี ภงดแบบแสดงรายการชาํระภาษี ภงด. 90. 90, ภงด, ภงด. 9. 91, ภงด1, ภงด. 9. 93, ภงด3, ภงด. 9. 94, ภงด4, ภงด. . 1, ภงด1, ภงด. . 2, ภงด2, ภงด. . 3, ภงด3, ภงด. 50. 50, ภงด, ภงด. . 5500,,
ภงดภงด. . 51, ภงด51, ภงด. . 53, ภพ53, ภพ. . 30, ภธ30, ภธ. 40 . 40 ฯ และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีฯ และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษี
มลูคา่เพิ�ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ  ภาษีหกั ณ ที�จา่ย  ประมวลรัษฏากรของกรมสรรพากรมลูคา่เพิ�ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ  ภาษีหกั ณ ที�จา่ย  ประมวลรัษฏากรของกรมสรรพากร

เว็บไซต ์เว็บไซต ์: < http :// : < http :// www.rd.go.thwww.rd.go.th > >

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและการประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและ
ความเห็นจากนักศกึษาไดจ้ากความเห็นจากนักศกึษาไดจ้ากการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน การสงัเกตการณจ์ากการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน การสงัเกตการณจ์าก
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี�ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี�

http://www.rd.go.th/
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แบบประเมนิผูส้อน
ผลการทดสอบ  การทวนสอบผลคะแนนของนักศกึษาโดยคณะกรรมการประเมนิผลการเรยีนของนักศกึษา
แตง่ตั �งโดยสาขาวชิา

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 ขึ�งมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในหลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 ขึ�งมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอน เชน่ การวจัิยในชั �นเรยีนการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอน เชน่ การวจัิยในชั �นเรยีนให ้ให ้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการณปั์จจบุนั. และมาตรฐานบญัชทีี�เปลี�ยนแปลงสอดคลอ้งกบัสภาวะการณปั์จจบุนั. และมาตรฐานบญัชทีี�เปลี�ยนแปลง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธ์ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

คณะวทิยาการจัดการมคํีาสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เป็นการทวนสอบคณะวทิยาการจัดการมคํีาสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เป็นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิาที�เปิดสอน และคณะกรรมการฯ ทําการทวนสอบโดยใชแ้บบรายงานผลการทวนมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิาที�เปิดสอน และคณะกรรมการฯ ทําการทวนสอบโดยใชแ้บบรายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละแบบรายงานการทนสอบผลสมัฤทธิ�ระดบักระบวนวชิาของมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนดสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละแบบรายงานการทนสอบผลสมัฤทธิ�ระดบักระบวนวชิาของมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนด
ไวใ้น มคอ.3 โดยการสุม่จากรายวชิาของสาขาอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา ซึ�งไวใ้น มคอ.3 โดยการสุม่จากรายวชิาของสาขาอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา ซึ�ง
เป็นการทวนสอบเนื�อหาการสอน การวดัและประเมนิผล มาตรฐานผลการเรยีนรู ้และผลจาการประเมนิตนเองของเป็นการทวนสอบเนื�อหาการสอน การวดัและประเมนิผล มาตรฐานผลการเรยีนรู ้และผลจาการประเมนิตนเองของ
นักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน โดยใช ้นักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน โดยใชแ้บบประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนแบบประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่
  2. การสอบ/ทดสอบซํ�า2. การสอบ/ทดสอบซํ�า  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิและการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลของรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายจากผลการประเมนิและการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลของรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและราย
ละเอยีดวชิาเพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�ละเอยีดวชิาเพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�
ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4

สลบัสบัเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูน้ี�กบัปัญหาที�มาจากงานวจัิยของสลบัสบัเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูน้ี�กบัปัญหาที�มาจากงานวจัิยของ
อาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่งๆ อาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่งๆ 

ดผูลคะแนนนักศกึษา. ดผูลคะแนนนักศกึษา. 

ปรับเนื�อหาใหเ้ขา้ใจมากขึ�น หรอืทําแบบบฝึกหดัเพิ�มปรับเนื�อหาใหเ้ขา้ใจมากขึ�น หรอืทําแบบบฝึกหดัเพิ�ม


