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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  

  

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา CLS  ๓๑๐๒  รายวิชา การเงินธุรกิจและภาษีอากร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   CLS  ๓๑๐๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย       การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   Business  Finance and Taxation 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓(๓-๐-๖)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาแกน    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ. รัชนีวรรณ   สุจริต 
                                                       
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน                      อ. รชันีวรรณ   สุจริต 
     อ. ศรีศรินทร์   สุขสุทธิ 
      
๕.  สถานที่ติดต่อ   อ. รัชนีวรรณ   สุจริต  E – Mail :  Ratchaneewan.su@ssru.ac.th 

    อ. ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ     E – Mail :  golf7754@gmail.com 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๔   ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ   ๑๘๐    คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี      
 
๙.  สถานที่เรียน     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทหน้าที่และความส าคัญของการจัดการทาง
การเงิน 
            ๒.  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องหลัก และวิธีการของการวิเคราะห์และการควบคุมทางการเงิน  โดยเลือกใช้
เครื่องมือทางการเงินแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
            ๓.  เพ่ือให้นักศึกษารู้ และเข้าใจถึงหลักการ จัดหาเงินเงิน วิธีการจัดสรรเงินทุน และการขยายการลงทุนของธุรกิจ 
            ๔.  เพ่ือให้นักศึกษารู้ และสามารถค านวณค่าของทุน 
               ๕.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้  และความเข้าใจในเรื่องการบริหารสินเชื่อ และการประเมินผลการบริหารสินเชื่อให้
มีประสิทธิภาพ 
        ๖.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงิน 
             ๗.  เพ่ือให้นักศึกษารู้หลักและวิธีการจัดสรรก าไรสุทธิ การก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
          ๘.  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเบื้องต้น นโยบายเกี่ยวหลักเกณฑ์และการจัดเก็บกับการภาษีอากรธุรกิจ 
 ๙.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ การค านวณภาษี และการยื่นแบบรายการเกี่ยวกับภาษีอากร 
                 ๑๐.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้จากการศึกษาไปแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 
 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เป็นการพัฒนาเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์แลพซัพพลายเชน 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกต์ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทของทางด้านการเงิน  

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดวิวัฒนาการของรายงานทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ การแปลความหมายการเงิน การใช้ข้อมูลทาง

การเงินเพ่ือนการตัดสินใจและโครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินลงทุน เทคนิคการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 
นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ การปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และ
ศุลกากร การค านวณภาษี การยื่นแบบรายการ และกาเสียภาษีทางธุรกิจ   

Evolution of conceptual framework for financial reporting, analyzing techniques, financial 
interpretation, using financial data for decision making, and financial structure and financing. Current 
asset management techniques, financial forecasting, financial planning, break-even point calculation. 
Tax policy, principles of taxation, revenue; excise; custom tax in practice, tax computation, submission 
of tax forms, and business taxes payment 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕   ตามความต้องการ 
ของนักศึกษา 

๓๐  ๙๐  
 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอนจ านวน ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๒-๓๓๑-๙๔๖๖  
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 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :  ratchaneewan.su@ssru.ac.th   
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Id Line: rainnyjar 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/ratchaneewan 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรม 
         (๑)  มีความยึดมั่นในคุณธรรมละจริยธรรม 

       (๒)  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา 
       (๓)  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกท่ีดี 

         (๔)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสงคมที่ความขัดแย้งสูง ยึดฐาน
คิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม   
๑.๒   วิธีการสอน 

ผู้สอนใช้วิธีสอน ดังนี้ 
๑. การบรรยาย เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาการบรรยายในแต่
ละหัวข้อที่สอน 
๒. การสาธิต โดยการยกตัวอย่างจรรยาบรรณด้านวิชาชีพธุรกิจ 
๓. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ผู้สอน 
           ๔. การมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลในทุกสัปดาห์ที่เรียน 
       ๕. การมอบหมายให้ท ากรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
  ๖. การให้น าเสนองานรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน  
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

            ผู้สอนประเมินผลการเรียน ตามวิธีดังนี้ 
๑. สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
๒ ประเมินจากการซักถามในประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม 

              ๓. การประเมินผลจากการท างานกลุ่ม 
               ๔. การประเมินผลจากการท างานรายบุคคล 
 

๒.  ความรู้ 
 ๒.๑  ความรู้ 

      (๑)  รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฏีพ้ืนฐานด้านซับพลายเชนธุรกิจและสามมารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผน แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

                 (๒)  รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซับพลายเชนธุรกิจเช่น หลัก
เศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการเป็นต้น โดยสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานของการจัดการ
ซัพพลายเช่นธุรกิจ 
      (๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 
และ  ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
๒.๒   วิธีการสอน 
          ผู้สอนใช้วธิีสอน ดังนี้ 
           ๑.  การบรรยาย เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
           ๒.  การสาธิตจากตัวอย่าง 

http://www.teacher.ssru.ac.th/ratchaneewan
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         ๓.  การซัก และตอบค าถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
         ๔.  การมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลในทุกสัปดาห์ที่เรียน 
      ๕.  การมอบหมายให้ท ากรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
     ๖.  การน าเสนองานรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

ผู้สอนประเมินผลการเรียน ตามวิธีดังนี้ 
๑.  สังเกตจากพฤติกรรมการซักถามและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
๒.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
๓.  ประเมินจากผลการสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค 
๔.  ประเมินจากรายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงาน  
          

๓. ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปัญญา 

       (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
       (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการต่างๆไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
       (๓)  สามารถแก้ปัญหาทางการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม   
๓.๒  วิธีการสอน 
   ผู้สอนใช้วิธีสอน ดังนี้ 
         ๑. การบรรยาย โดยการสอดแทรกประสบการณ์หรือเหตุการณ์จริงระหว่างการสอน 
           ๒. การซักถาม เพ่ือทดสอบทักษะการวิเคราะห์ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่
เรียน 
           ๓. การท าแบบฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์โจทย์เพื่อประเมินการเรียนแต่ละครั้ง 
   ๔. การมอบหมายให้ท ากรณีศึกษาเป็นรายกลุ่มๆละ 4 คน 
         ๕.การทดสอบย่อย เพื่อติดตามพัฒนาการเรียนรู้ 
๓.๓  วิธีการประเมินผล 

ผู้สอนประเมินผลการเรียน ตามวิธีดังนี้ 
          ๑.  ประเมินจากการตอบข้อซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 

๒.  ประเมินจากจากการตรวจรายงานเป็นรายกลุ่มและการน าเสนอ 
๓.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
๔.  ประเมินจากผลการทดสอบย่อย 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (๑)  มีความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๒)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
      (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี 
      (๔)  มีมีภาวะผู้น า 
๔.๒   วิธีการสอน 

ผู้สอนใช้วิธีสอน ดังนี้ 
         ๑. การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง 

๒. การซักถาม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๓. มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด         

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
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ผู้สอนประเมินผลการเรียน ตามวิธีดังนี้ 
๑. สังเกตจากพฤติกรรมการซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษา 
ประเมินจากผลการวิเคราะห์โจทย์แบบฝึกหัด 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ารายงานกลุ่ม 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (๑) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 

      (๒) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกท้ังมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ 
      (๓) การน าเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะกับบริบท 
      (๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพียงพอท่ีจะสื่อสารได้ 

           ๕.๒   วิธีการสอน 
        ผู้สอนใช้วิธีสอน ดังนี้ 

๑. การบรรยาย  
๒. การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
๓. แนะน าให้นักศึกษาใช้ Web site และ Social Network ในทางท่ีจะเกิดประโยชน์ในการ 

ติดต่อสื่อสาร 
๔. การสาธิตและแนะน าการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Internet 
๕. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าการท ากรณีศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซด์ 
๖. การมอบหมายให้จัดท ารายงานโดยน าเสนอด้วยโปรแกรม E-Book 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
ผู้สอนประเมินผลการเรียน ตามวิธีดังนี้ 
๑.  สังเกตจากพฤติกรรมการซักถามในชั้นเรียน  

           ๒.  ประเมินจากความถี่ของการใช้ Social NetworkWeb site ต่างๆ และการสืบค้นข้อมูล 
          ๓. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด 
           ๔.  ประเมินจากผลการทดสอบย่อย 
          ๕.  ประเมินจากการผลการวิเคราะห์ของกรณีศึกษา 
          ๖.  ประเมินจากการอ้างอิงเว็บไซต์ที่สืบค้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
           ๗.  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย  

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ออนไลน์/ชั้น
เรียน 

เครื่องมือ วิธีการประเมิน 

๑ 
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ 

- ขอบเขต ลักษณะ และบทบาทของ
การเงินธุรกิจ 
- หน้าที่ทางการเงินในธุรกิจ 

- ความส าคัญของการเงินธุรกิจ           

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 
google form   

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตอบข้อซักถาม 
ท าแบบทดสอบ 
google form   

๒-๓ บทที่ ๒ การวิเคราะห์งบการเงิน 
- ความหมายของการวิเคราะห์งบ
การเงิน 
- ส่วนประกอบของงบการเงิน 
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
- ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบ
การเงิน 
 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 
google form   

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 

๔ 
บทที่ ๓ ต้นทุนของเงินทุน 

- ความหมายและโครงสร้างของเงินทุน 
- ประเภทต้นทุนของเงินทุน 
- ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

- ต้นทุนของเงินทุนส่วนเพิ่ม 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

Google Meet 

Google Class 
Room 

Google Form 

Google Docs 

 นักศึกษาสามารถ
ค านวนต้นทุนทางการ
เงินจากด้วยวิธีต่างๆ 
รวมถึงขั้นการค านวน 
WACC ผ่านทาง 
Google Docs 
ท าแบบทดสอบ 
Google Form 
และและเปลียนความ
คิดเห็นผ่าน Google 
meet 
 

๕ บทที่ ๔ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ความหมายและการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน 
- วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

Google Meet 

 ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
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- ระดับของเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม 
- ปัจจัยที่ก าหนดเงินทุนหมุนเวียน 
- การวัดประสิทธิภาพและประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 

Google Class 
Room 

Google Form 

Google Docs 

เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 
 

๖ บทที่ ๕ การจัดการเงินสด 
- ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์
ของการจัดการเงินสด  
- วิธีการจัดการและงบประมาณเงินสด 
-ส่วนประกอบรูปแบบงบประมาณและ
ขั้นตอนการจัดการเงินสด 
- ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

Google Meet 

Google Class 
Room 

Google Form 

นักศึกษาทราบถึง
ระดับเงินทุนหมุนเวียน
ที่เหมาะสม ปัจจัยของ
เงินทุนหมุนเวียน 
พร้อมทั้ง การวัด
ประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ผ่านทาง 
Google Form 
 

๗ บทที่ ๖ งบลงทุน 
- ความหมายของงบลงทุน 
- ประเภทของโครงการงบลงทุน  
- การประมาณการการะแสเงินสดของ
โครงการลงทุน 
- ลักษณะของกระแสเงินสดของ
โครงการลงทุน 
 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทที่ ๗ การจัดการเงินทุนระยะสั้น 
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
จัดหาเงินทุนระยะสั้น 
- แหล่งเงินทุนและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 
 

๑๐-๑๑ บทที่ ๘ การจัดการเงินทุนระยะปาน
กลาง ระยะยาว 
- ความหมายและลักษณะของเงินทุน
ระยะปานกลาง 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
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- ประเภทของเงินทุนระยะปานกลาง 
- ความหมายและประเภทของเงินทุน
ระยะยาว 
- หลักทรัพย์ที่ส าคัญในตลาดหุ้นไทย 
 

class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 

๑๒ บทที่ ๙ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอากร 
- ลักษณะทั่วไป 
- ความหมายและฐานภาษีอากร 
- อัตราภาษีและประเภทของภาษี 
- วิถีการจัดเก็บและบทลงโทษ 
- ประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีอากร 
 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

Google Meet 

Google Class 
Room 

Google Form 

Google Docs 
 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์งบ
การเงินผ่านทาง 
Google Meet และ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม
ผ่านทาง Google 
Docs 

๑๓-๑๔ บทที่ ๑๐ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- หลักการความหมายของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
- ฐานภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
- เงินได้เพ่ิงประเมินและประเภทของ
เงินได้เพ่ิงประเมิน 
- การหักค่าใช้จ่ายของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
- การค านวณและการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี 
 

ออนไลน์ สื่อการสอน : 
PowerPoint 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 

๑๕ บทที ่๑๑  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การค านวณและการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี 
 

ชั้นเรียน สื่อการสอน : 
PowerPoint 

ท าแบบทดสอบ 
google form 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทส่งทาง Google 
class room พร้อมทั้ง
เฉลยแบบฝึกหัดผ่าน
ทาง Google meet 
 

๑๖ บทที่ ๑๒  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร 
-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

ชั้นเรียน สื่อการสอน : 
PowerPoint 

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตอบข้อซักถาม 
ท าแบบทดสอบ 
google form 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  

-การค านวณและการยื่นแบบภาษีอากร   
-หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้าน
สรรพสามิต และศุลกากร 

Google Meet 

Google Class 
Room 

Google Form 

Google Docs 
 

นักศึกษาสามารถ
ค านวนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภงด.
91 ได้อย่างถูกต้อง
ผ่านทาง Google 
Docs 

๑๗ สอบปลายภาค    

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
ด้านความรู้และด้านทักษะทาง
ปัญญา 
(ข้อ ๒.๑,๒.๒ และ ๓.๑) 

- การสอบวัดผลกลางภาค 
-  การสอบวัดผลปลายภาค 
- การทดสอบย่อย 

๘ 
๑๗ 

๔ และ๑๓ 

๓๐% 
๓๐% 
๑๐% 

-ด้าน คุณธรรม  จริยธรรม 
-ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 (ข้อ ๑.๑ ,๑.๒, ๑.๔, ๒.๑ , ๓.๑, 
๓.๒, ๔.๑ และ ๔.๒) 

- การท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบท และตอบ
ค าถาม 
- การท ารายงานกลุ่ม 
- การฝึกวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
- การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ที่เรียน 
 
 

๒ และ ๖ 

๕% 
 
 

๒๐% 

- ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ( ข้อ ๑.๑ ,๑.๒, ๔.๑ ,๔.๒,  
๕.๑ และ ๕.๓) 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
- สังเกตจากการอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- สังเกตจากการมีส่วนรวมในการท างาน 
- สังเกตจากการใช้ IT ที่น าเสนอรายงาน 

ตลอดภาคเรียน ๕% 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  

                                        หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

- ผศ.อรทัย  รัตนานนท์และคณะ. การเงินทางธุรกิจ 
- กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร 2561 ภาษีอาการตามประมวลรัษฎากร 

๒. ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 
           - รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. การเงินธุรกิจ(ฉบับสมบูรณ์),กรุงเทพ, พิมพ์ครั้งที่ 15.2547 
 -  สมคิด บางโม. การภาษีอากรธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร. 2560 
๓. สื่อการเรียนการสอนอ่ืน 
       -  วารสารการเงินการธนาคาร 
       -  หนังสือพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ   
๔.แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th, http://www.setfinmart.com 
          - กรมสรรพากร  www.rd.go.th/ 
           - K- exper 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.1 การสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน 
  1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
        1.3  แบบประเมินผู้สอน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      2.1 การใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
        2.2  ผลการสอบและผลการเรียนรู้ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
             - ผู้สอนมีการวางแผนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป กรณีที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ การจัดประชุมและการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชานั้น ผู้สอนจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายหลังการส่งผลการเรียน โดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้   
         (1) การสัมภาษณ์นักศึกษา โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบใน
เนื้อหาที่เรียนในรายวิชานี้ในบางหัวข้อที่ศึกษาว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด หรือ 
         (2) พิจารณาจากข้อสอบ รายงาน และคะแนนการสอบของนักศึกษา ในรายวิชานี้โดยการท าการเปรียบเทียบกับผล
การประเมินครั้งก่อน  
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          ผู้สอนจะน าผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา และผลการประเมินการสอน (ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ) 
มาใช้ในการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

***********************



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Business  Finance and Taxation) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ความรับผิดสอบหลัก   ความรับผิดสอบรอง 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 รายวิชา 

1.คุณธรรมแล
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
CLS3102 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร                   

 

 


