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แนวการสอน (Course  Syllabus) 
สาขาวิชาการบัญช ี คณะวิทยาการจดัการ 

สถาบันราชภัฏลําปาง 
1.  ขอมูลทั่วไป 

ช่ือวิชา  การบญัชีภาษีอากร (Tax Accounting)  

จํานวนหนวยกิต  3 (3-0)  
รหัสวิชา  3524201 
ผูสอน      ผศ. นงนุช  สอนสุวิทย     

บช.บ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

บช.ม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

กศ.ม (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2.  คําอธิบายรายวิชา  
 

 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรักษฎากรภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต โดย

เนนถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณรายได รายจายเพื่อเสียภาษี การตีราคาสินทรัพย หนี้สิน การคิดคาเสื่อมราคา 

ปญหาเกี่ยวกับภาษีขาเขา และขาออก รวมถึงกรณีที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

3. วัตถุประสงคของรายวิชา 
 

3.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเพื่อเสียภาษี 
3.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณรายไดรายจายเพื่อเสียภาษี 
3.3 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษีอากร 

 



 2 
4.  เนื้อหา – กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอน 
สัปดาห เนื้อหา / ประสบการณ วิธีสอน / กิจกรรม ส่ือการสอน 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษ ี
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชีภาษีอากร 

ขอบเขตของวิชาการบัญชีภาษีอากร 
การจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
กฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของธุรกิจ 
การจัดทําบัญชีตามประมวลรัษฎากร 
หลักเกณฑทางบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิ 
เกณฑที่ใชรวบรวมเงินไดพึงประเมินเพื่อคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 
ความสัมพันธระหวางการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร 
ภาระหนาที่ของผูมีหนาที่เสียภาษี 
ความรับผิดของผูมีหนาที่เสียภาษี 
การขอคืนภาษีสรรพากร 
อํานาจการประเมินภาษี 

1. ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับ

กระบวนการเรียน

การสอน 

2. บรรยาย 

3. อภิปราย-ซักถาม 

4. ทําแบบฝกหัด 

 

1.  แนวการสอน 

2.  แผนโปรงใส 

  3-4 บทที่ 2  การบัญชีภาษีสําหรับบุคคลธรราดาที่ประกอบธุรกิจ 
การแยกหนวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เงินไดจากการประกอบธุรกิจที่ตองเสียภาษี 
แหลงเงินไดจากการประกอบธุรกิจที่ตองเสียภาษี 
ประเภทของเงินไดพึงประเมิน 
การจัดทําบัญชีและการคํานวณเงินไดสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 
การผอนปรนการใชเกณฑเงินสด 
กาหักคาใชจายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 
เทคนิคการเลือกเงินไดมารวมคํานวณภาษ ี
เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี 
การหักคาลดหยอน 
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
รายไดขั้นต่ําที่ผูประกอบธุรกิจตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา 
ผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย-ซักถาม 

3.  ทําแบบฝกหัด 

 

 

1.  เอกสาร 

2.  แผนโปรงใส 
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5-6 บทที่ 3  ภาษหีัก ณ ที่จาย 
วัตถุประสงคของภาษีหัก  ณ ที่จาย 

หนาที่ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่หักภาษี ณ  ที่จายและ

ของผูมีเงินได 

การหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ ที่จาย 

การหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  ณ ที่จาย 

การหักภาษีเงินไดตามมาตรา 3 เตรสแหงประมวลรัษฎากร 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการภาษีหัก ณ ที่จายและการ

จัดทําบัญชีพิเศษ 

ขอพิจารณาสําหรับผูจายเงินที่มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย-ซักถาม 

3.    ทําแบบฝกหัด 

1. เอกสาร 
2.  แผนโปรงใส 

7-8 บทที่  4 การบัญชีภาษธีุรกิจเฉพาะ 
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รายรับที่ไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 

การคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 

การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ 

การจัดทํารายงานและการเก็บเอกสาร 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและการชําระภาษี 

1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย-ซักถาม 

3.  ทําแบบฝกหัด 

 

1.  เอกสาร 

2.  แผนโปรงใส 

9-10 
 
 
 
 
 

 

บทที่  5  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

ใบกํากับภาษี 

การจัดทําใบกํากับภาษี 

ภาษีซื้อตองหาม 

การเฉล่ียภาษีซื้อ 

1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย-ซักถาม 

3.  ทําแบบฝกหัด 

1.  เอกสาร 

2.  แผนโปรงใส 

11-12 บทที่  6 การบัญชีภาษมีูลคาเพิ่ม 
ฐานภาษีมูลคาเพิ่ม 

อัตราภาษีมลคาเพิ่ม 

การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม 

การจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม 

การจัดเก็บเอกสารและรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตัวอยางการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงาน 

1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย-ซักถาม 

3.  ทําแบบฝกหัด 

1.  เอกสาร 

2.  แผนโปรงใส 
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บทที่ 7 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1.  บรรยาย 1.  เอกสาร 13-14 

2. แผนโปรงใส 2.  อภิปราย-ซักถาม นิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 
 

 3.  ทําแบบฝกหัด การจัดทําบัญชีของนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินได 
   ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   การคํานวณภาษีจากฐานรายไดกอนหักรายจาย 
   นิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดจากฐานกําไรสุทธิ 
   เกณฑการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

  การยกเวนภาษีเงินไดและการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกนิติ

บุคคล 
 

  
  

 เงื่อนไขเกี่ยวกับการตีราคาทรัพยสินและหนาสิน   
    
1. บรรยาย บทที่ 8 การคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 15 

1. เอกสาร 
2. อภิปราย-ซักถาม เงื่อนไขเกี่ยวกับการคํานวณรายจาย  

2. แผนโปรงใส เงื่อนไขเกี่ยวกับการคํานวณรายได 3. ทําแบบฝกหัด 
 การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี  
 การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
 

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
5.1  กิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน   10% 

2. การศึกษาคนควานอกชั้นเรียน     10% 

3. ทดสอบระหวางภาคเรียน      40% 

4. สอบปลายภาค     40% 
รวม               100% 

5.2  เกณฑในการใหระดับคะแนน  
5.2.1  ประเมินผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

  A และ B+ ไมเกิน  20 % ของผูเรียนทั้งหมด 

  A   ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 

  C  + ประมาณที่คาเฉลี่ยของคะแนน   +5 

  C     ประมาณที่ คาเฉล่ียของคะแนน   - 5 

  D    ไมต่ํากวา 50 % ของคะแนนสูงสุด 

  E     ต่ํากวา 50 % ของคะแนนสูงสุด 
 5.2.2.  คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน   70% 

• ทดสอบครั้งที่ 1                (20 %) 

• ทดสอบครั้งที่ 2                (20%) 

• พฤติกรรมการเรียน          (10 %) 

• รายงานการศึกษาคนควา  (10 %) 
5.2.3.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน     40% 
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6.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน   

กลุมนักวิชาการภาษีอากร  ,กรมสรรพากร  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพฯ,2546. 

ยุพดี  ศิริวรรณ. การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพฯ:ปนเกลาการพิมพ, 2546 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี.

กรุงเทพฯ,สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2546 

 
                




