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อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้อานวยการฝ่ ายภาษี อากร
2) ผู้ตรวจสอบภาษี อากร
3) นักวิชาการภาษี อากร
4) ที่ปรึกษาภาษี อากร
5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
แบ่งเป็ นแผนการศึกษาให้ เลื อกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 มี วิทยานิพ นธ์ และแผน ข
ไม่มีวิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้ างหลักสูตร มีดงั นี ้

1

โครงสร้ างหลักสูตรปริญญาเดียว
กลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์ )
จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
39หน่วยกิต
หลักสูตร
วิชาแกน
5 วิชา 15 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
4 วิชา 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก
วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ/
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
โครงสร้ างหลักสูตรควบ 2 ปริญญา
กลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์ )
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต
วิชาแกน
7 วิชา 21หน่วยกิต
วิชาบังคับ
7 วิชา 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก
วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ/
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

แผน ข
(ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
39 หน่วยกิต
5 วิชา 15 หน่วยกิต
4 วิชา 12 หน่วยกิต
3 วิชา 9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

แผน ข
(ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
54หน่วยกิต
7 วิชา 21 หน่วยกิต
7 วิชา 21 หน่วยกิต
3วิชา 9 หน่วยกิต
3หน่วยกิต

หมายเหตุ

กรณีที่นกั ศึกษามีความประสงค์ที่จะเรี ยนควบ 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาษี อากรนัน้ ต้ องเป็ นผู้ที่จบปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
เท่านัน้ โดยให้ นักศึกษาได้ รับ ยกเว้ น วิช าแกนที่ ซ า้ กัน ของอี กหลักสูตรและบางรายวิช าของวิช าเอกที่
สามารถเรี ยนร่วมกันได้ และจะต้ องจัดทาวิทยานิพนธ์หรื อวิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระที่มีความครอบคลุม
หรื อบูรณาการเนื ้อหาวิชาทัง้ 2 หลักสูตร

รายวิชาในแต่ ละหมวดและจานวนหน่ วยกิต

รหัสวิชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษี อากรมีรหัสนาหน้ าชื่อวิชา
โดยใช้ แทนด้ วย ตัวอักษร ตัวเลข มีความหมายดังนี ้
เลขหลักสิบ 011 - 015 หมายถึง
ลาดับวิชาปรับพื ้นฐาน
MA
หมายถึง
วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะบัญชี
MB
หมายถึง
วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะบริ หารธุรกิจ
เลขหลักร้ อย 0
หมายถึง
วิชาปรับพื ้นฐาน
571 – 588 หมายถึง
วิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาษีอากร
600 – 601 หมายถึง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รายวิชาในหลักสูตร
(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ ฐาน มี 3 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต ประกอบด้ วย
รหัสวิชา
MA 011

ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการภาษี อากร
_
(English for Taxation)
MA 012
เศรษฐศาสตร์ และการเงินเพื่อการจัดการ
_
(Managerial and Financial Management)
MA 013
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน
_
(Introduction to Financial Accounting)
วิชาปรับพื ้นฐาน คือ วิชาสาหรับผู้สมัครบางรายที่ยงั ขาดพื ้นฐานความรู้ทางวิชาการที่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ในการเรี ยนบางวิชา จึงจาเป็ นต้ องให้ เรี ยนเสริ มโดยไม่นบั หน่วยกิตและมีการวัดผลเป็ น
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

หมายถึง
หมายถึง

ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์

(ข) กลุ่มวิชาแกน มี 5 วิชา จานวนรวม 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา
MB 503
MA 556
MA 570
MA 573
MA 574

รหัสวิชา
MA 580

MA 581
MA 582
MA 583

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้ วยตนเอง)

พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
(Organizational Behavior and Management)
งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
(Research in Business)
การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management and Reporting)
กฎหมายธุรกิจร่วมสมัย
(Contemporary Business Law)
การบูรณาการการภาษี อากร
(Integrated Taxation)

3(3-0-6)

_

3(3-0-6)

_

3(3-0-6)

_

3(3-0-6)

_

3(3-0-6)

_

(ค) กลุ่มวิชาเอกบังคับ มี 4 วิชา จานวนรวม 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี
3(3-0-6)
ธุรกิจเฉพาะ
(Problems in Income Tax, Value Added Tax and Business Tax)
ปั ญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ
3(3-0-6)
(Tax Problems on Merger and Aquisition)
การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Dispute Management)
สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
(Seminar in Domestic and International Business Tax)

(ง) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือกเรี ยน 3 วิชา จานวนรวม 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไข

MA 584

MA 585
MA 586

MA 587

MA 588

(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อน
3(3-0-6)
(Convention for Avoidance of Double
Taxation)
การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Planning)
ปั ญหาภาษีศลุ กากร ภาษีสรรพสามิตและภาษี
3(3-0-6)
ท้ องถิ่น
(Problems in Customs, Excise Tax and Local Tax)
การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
3(3-0-6)
ด้ านภาษี อากร
(Tax Reviews and Settlement of Tax Risk)
การบัญชีภาษีอากรขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Tax Accounting)

นอกจากวิชาเลือกข้ างต้ น นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตหรื อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิ ดสอนได้ อีก 1 วิชา โดยต้ องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
(จ) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รหัสวิชา
MA 600
MA 601

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
(Independent Study)

โครงสร้ างรายวิชา
แผน ก แบบ ก2 (มีวิทยานิพนธ์ )
วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
MA 011 ภาษาอังกฤษเพื่อการภาษีอากร MA 012 เศรษฐศาสตร์ และการเงินเพื่อการ
จัดการ
MA 013 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับบัญชี
การเงิน
วิชาแกน 5 วิชา (15 หน่ วยกิต)
MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
3(3-0-6)
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิง
กลยุทธ์
3(3-0-6)
MA 573 กฎหมายธุรกิจร่วมสมัย 3(3-0-6)
MB 574 การบูรณาการการภาษีอากร 3(3-0-6)

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้ วยตนเอง)
12(0-0-36)
3(0-0-9)

-

แผน ข (ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
MA 011 ภาษาอังกฤษเพื่อการภาษีอากร MA 012 เศรษฐศาสตร์ และการเงินเพื่อการ
จัดการ
MA 013 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน
วิชาแกน 5 วิชา (15 หน่ วยกิต)
MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
3(3-0-6)
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิง
กลยุทธ์
3(3-0-6)
MA 573 กฎหมายธุรกิจร่วมสมัย 3(3-0-6)
MB 574 การบูรณาการการภาษีอากร 3(3-0-6)

แผน ก แบบ ก2 (มีวิทยานิพนธ์ )
วิชาเอกบังคับ 4 วิชา (12 หน่ วยกิต)
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ
3(3-0-6)
MA 581 ปั ญหาภาษีอากรจากการควบ
รวมกิจการ
3(3-0-6)
MA 582การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
3(3-0-6)
MA 583 สัมมนาภาษี อากรของธุรกิจ
ในประเทศและระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

แผน ข (ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
วิชาเอกบังคับ 4 วิชา (12 หน่ วยกิต)
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ
3(3-0-6)
MA 581 ปั ญหาภาษีอากรจากการควบ
รวมกิจการ
3(3-0-6)
MA 582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
3(3-0-6)
MA 583 สัมมนาภาษี อากรของธุรกิจใน
ประเทศและระหว่าง ประเทศ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 3 วิชา (9 หน่ วยกิต)
MA 584 อนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ น 3(3-0-6)
การเก็บภาษีซ้อน
MA 585 การวางแผนภาษี อากร 3(3-0-6)
MA 586 ปั ญหาภาษีศลุ กากร ภาษี 3(3-0-6)
สรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
MA 587 การวิเคราะห์ตรวจสอบและ 3(3-0-6)
ประเมินความเสี่ยงด้ านภาษี อากร
MA 588 การบัญชีภาษีอากรขันสู
้ ง 3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ (12 หน่ วยกิต)
MA600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ (3 หน่ วยกิต)
MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ 3(0-0-9)
(Independent Study)

12(0-0-36)

แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ )

ชัน้ ปี
1

ภาคการศึกษา
วิชา
ภาคต้ น
MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
MA 573 กฎหมายธุรกิจร่วมสมัย
MB 574 การบูรณาการการภาษีอากร
ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

รวม
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

9
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
MA 581 ปั ญหาภาษี อากรจากการควบรวมกิจการ
MA 582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

6

MA 583 สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
MA 600 วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)
6(6-0-18)

รวม

9

MA 600 วิทยานิพนธ์

6(6-0-18)
รวม

6
39

วิชา

จานวนหน่ วยกิต

รวมทัง้ สิน้

แผน ข (ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
ชัน้ ปี ภาคการศึกษา

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

2
ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
MA 573 กฎหมายธุรกิจร่วมสมัย
MB 574 การบูรณาการการภาษี อากร
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
รวม
MA 581 ปั ญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ
MA 582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
รวม
MA 583 สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศ
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
รวม
วิชาเลือก
MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3
3
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

สอบประมวลความรู้
รวมทัง้ สิน้

คาอธิบายรายวิชา
(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ ฐาน มี 3 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต
MA 011 ภาษาอังกฤษเพื่อการภาษีอากร

39

_

(English for Taxation)
ฝึ กทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สรุ ปเอกสารประกอบการเรี ยน กรณี ศึกษา ตาราที่ เป็ น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้ านการภาษี อากรเพื่อใช้ ประโยชน์ในการนาเสนอรายงาน
MA 012 เศรษฐศาสตร์ และการเงินเพื่อการจัดการ
_
(Managerial and Financial Management)
การประยุกต์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้ แก่ การแสวงหาสิ่งที่ดี
ที่ สุด การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง ทฤษฎี อุปสงค์ การวิเคราะห์ การผลิ ต ทฤษฎี ต้ น ทุน โครงสร้ างตลาด
วิธีการกาหนดราคา การวางแผนลงทุนระยะยาว การวิเคราะห์การลงทุน และบทบาทของรัฐบาลที่มีต่อ
ธุรกิจทังนโยบายการคลั
้
งและนโยบายการเงิน
MA 013 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน
–
(Introduction to Financial Accounting)
ความหมายของการบัญชีการเงิน แม่บทการบัญชี วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี (ความหมาย การรับรู้
รายการและการวัด มูล ค่า) ภายใต้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ กิ จ การที มี ส่ว นได้ เสี ย
สาธารณะและกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะที่ใช้ อยู่ ณ ปั จจุบนั เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฉบับที่
17 เรื่ อง สัญญาเช่า ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ฉบับที่ 23 เรื่ อง
ต้ นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เป็ นต้ น
(ข) กลุ่มวิชาแกน มี 5 วิชา จานวนรวม 15 หน่วยกิต
MB 503 พฤติกรรมองค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organizational Behavior and Management)
แนวคิด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ความแตกต่างระหว่า งบุค คล รู ป แบบของกลุ่ม ในองค์ ก าร
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มและการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มที่มีตอ่ องค์การ บทบาท
และเทคนิคความเป็ นผู้นา สาเหตุและแนวทางแก้ ไขข้ อขัดแย้ งในองค์การ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ

MA 556 งานวิจัยด้ านธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research in Business)
ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจยั การกาหนดปั ญหา การออกแบบวิธีการวิจยั การตังสมมติ
้
ฐาน การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล

และอภิปลายผลการวิจยั การเสนอผลการวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้ กบั กิจกรรมทางธุรกิจ และการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management and Reporting)
การวิเคราะห์ปัญ หาการดาเนินงานขององค์การธุรกิจในมุมกว้ างและการประสานความรู้ ใน
แขนงวิชาต่างๆ มาใช้ ในการแก้ ปัญหา โดยเน้ นการจัดทา การนาเสนอและสื่อสารข้ อมูลในการกาหนด
กลยุทธ์นโยบายทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและ
สร้ างธรรมาภิบาลที่ดีในการบริ หารหรื อการจัดการ การวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดด้ อย โอกาสและข้ อจากัด
ของหน่วยงานต่างๆ การจัด สรรทรั พ ยากร การแปลงกลยุท ธ์ สู่การปฏิ บัติต ลอดจนการควบคุม และ
ประเมินผล เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การกากับดูแลและการจัดการธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
MA 573 กฏหมายธุรกิจร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Business Law)
หลักเกณฑ์ ในการจัดตังและด
้
าเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ทัง้ ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทจากัด บริ ษัท
มหาชนจากัด และองค์กรธุรกิจอื่นๆ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร
และความสัมพันธ์ กับบุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
MB 574 การบูรณาการการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Integrated Taxation)
โครงสร้ างภาษี อากร นโยบายภาษี อากร หลักการของระบบภาษี อากรที่ดี การเลือกใช้ นโยบาย
ภาษี อากรให้ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ภาษี อากรที่เกี่ยวข้ องตามประมวลรัษฎากร เช่น ภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษี ศลุ กากร
ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ รวมทังเทคนิ
้
คในการอ่านประมวลรัษฏากร

(ค) กลุ่มวิชาเอกบังคับ มี 4 วิชา จานวนรวม 12 หน่วยกิต
MA580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่ าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
3(3-0-6)
(Problems in Income Tax, Value Added Tax and Business Tax)
เทียบเท่ า MA 516 ปั ญหาภาษีเงินได้
เทียบเท่ า AC 524 สัมมนาภาษีเงินได้ และ AC 525 สัมมนาภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีของธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ
ปั ญหาภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ปั ญหาภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ปั ญหาภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะที่เกิดขึ ้นในทางปฏิบตั ิหรื อปั ญหาที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล โดยวิเคราะห์แนวคาวินิจฉัยของ
กรมสรรพากรและหลัก การปฏิ บัติ รวมทัง้ ค าพิ พ ากษาของศาลที่ เกี่ ยวข้ องในกรณี ต่างๆ ที่ ส าคัญ ใน
ปั จจุบนั จากกรณีศกึ ษา และเสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหา
MA 581 ปั ญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ
3(3-0-6)
(Tax Problems on Merger and Aquisition)
ความหมาย ประเภท รู ปแบบและวิธีการควบรวมกิจการ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง
รวมทัง้ ปั ญ หาด้ านภาษี เงิ น ได้ ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ และภาษี อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยใช้ กรณีศกึ ษา
MA582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Dispute Management)
เทียบเท่ า MA 506 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
ข้ อพิพ าททางภาษี อากรและลักษณะต่างๆ ที่ เกิดขึน้ ในการจัดเก็บภาษี อากรของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ขันตอน
้
และการจัดการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการติดต่อกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากร การขอคืนภาษี การไปพบ
เจ้ าหน้ าที่ตามหนังสือเชิญหรื อหมายเรี ยก การให้ ถ้อยคาต่อเจ้ าพนักงานประเมินและตรวจสอบเบี ้ยปรับ
เงินเพิ่ม การอุทธรณ์การประเมิน การฟ้องคดี สิทธิของผู้เสียภาษี ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น
จะใช้ ในการกล่าวอ้ างหรื อโต้ แย้ งในข้ อพิพ าททางภาษี อากร ปั ญ หาข้ อพิพ าทที่เกี่ ยวขึน้ ในทางปฏิ บัติ
ตลอดจนคาพิพากษาของศาลและหนังสือตอบข้ อหารื อของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้ อง
MA583 สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar in Domestic and International Business Tax)
ปั ญหาภาษี อากรของธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การทาธุรกรรมซื ้อขายระหว่าง
ประเทศ การตังราคาโอน
้
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ระหว่างประเทศ ภาษี ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี สิ่งแวดล้ อม
และปั ญหาภาษีอากรสาหรับการก่อตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน โดยใช้ กรณีศกึ ษา
(ง) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือก 3 วิชา จานวน 9 หน่วยกิต
MA584 อนุสัญญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
3(3-0-6)
(Convention for Avoidance of Double Taxation)
เทียบเท่ า MA 507 อนุสัญญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
ความหมายและผลกระทบของการเก็บภาษี ซ้อนระหว่างประเทศ หลักการและวิธีการขจัดภาษี
ซ้ อน ข้ อกาหนดของอนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทาไว้ กบั ประเทศต่างๆ ปั ญหา

ที่เกี่ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญาเพื่อการเก็บภาษี ซ้อน ตลอดจนคาพิพากษาของศาล และหนังสือตอบข้ อหารื อ
ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ อง
MA585 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Planning)
เทียบเท่ าวิชา MA 505การวางแผนภาษีอากร
การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการเสียภาษี ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างภาษี
อากร ภาษี ศลุ กากร ภาษี สรรพสามิต และภาษี ท้องถิ่น กับการกาหนดนโยบายทางการเงินและนโยบาย
การบัญ ชี การเลื อ กวิธี ก ารบัญ ชี ที่ เหมาะสมกับ การประกอบธุ รกิ จ และถูกต้ องตามกฎหมาย วิธี ก าร
วางแผนภาษี อากรเพื่อการดาเนินงาน การลงทุนและการตัดสินใจ โดยเน้ นผลทางกฎหมายภาษี อากรที่
ทาให้ ธุรกิ จได้ รับประโยชน์ ท างภาษี อากรและเกิดประสิทธิ ภ าพสูงสุด กลยุทธ์ ในการวางแผนภาษี ที่
ถูกต้ องตามกฎหมายภาษี อากรโดยใช้ กรณี ศึกษา เช่น การวางแผนภาษี อากรของธุรกิจอสังหาริ มทรัอ
สังหาริมทรัพย์ หรื อการควบรวมกิจการ
MA586 ปั ญหาภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Problems in Customs, Excise Tax and Local Tax)
เทียบเท่ า MA 517 ปั ญหาภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
ปั ญ หา หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ศลุ กากร ภาษี สรรพสามิต และภาษี ท้องถิ่นต่าง ๆ
เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุงท้ องที่ ภาษี ป้าย สิทธิและหน้ าที่ของผู้เสียภาษี ลักษณะพิกดั ศุลกากร เบี ้ย
ปรับและเงินเพิ่ม การประเมินการอุทธรณ์ การประเมิ นการฟ้ องร้ องคดี โดยวิเคราะห์ ปัญ หาที่เกิดขึน้
ในทางปฏิบตั ิ หรื อปั ญหาที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล จากกรณีศกึ ษาคาวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังค
้ าพิพากษาของศาลในกรณีตา่ งๆ ที่สาคัญในปั จจุบนั และเสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหา

MA587 การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้ านภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Reviews and Settlement of Tax Risk)
เทียบเท่ า AC 531 การบริหารและการวางแผนภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
วิธี ก ารวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ านภาษี อากรของกิ จ การตามแนวทาง
ตรวจสอบภาษี ของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรและแนวทางตรวจสอบของที่ปรึ กษากฎหมายภาษี อากร โดยจะ
ศึกษาโดยการฝึ กทาจากกรณีศึกษาตามข้ อมูลดิบจากเอกสารทางบัญชี วิธีการกรอกแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี อากร เอกสารทางภาษี อากร และสัญญาทางการค้ า ประกอบกับแนวข้ อหารื อกรมสรรพากร

แนวคาพิพากษาของศาล แนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อกาหนดประเด็นที่มีความเสี่ยงในการ
ถูกตรวจสอบและประเมินภาษี โดยเจ้ าหน้ าที่สรรพากร กาหนดระดับความเสี่ยงทางภาษี อากรที่กิจการ
อาจจะต้ องรับผิดชอบ ตลอดจนหาแนวทางแก้ ไข และลดความเสี่ยง และหาแนวทางยุติข้อพิพาททาง
ภาษีกบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
MA 588 การบัญชีภาษีอากรขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Tax Accounting)
เทียบเท่ า MA 515 การบัญชีภาษีอากร
เทียบเท่ า AC 514 การบัญชีภาษีอากร
หลักเกณฑ์และข้ อแตกต่างของวิธีการทางบัญชีกับประมวลรัษฎากร ประกาศ และคาสัง่ ของ
อธิ บดีกรมสรรพากรที่เกี่ ยวข้ อง หลักเกณฑ์และวิธีการบัญชีที่เกี่ ยวกับการรับรู้ รายได้ ค่าใช้ จ่าย การตี
ราคาสิ นทรัพ ย์และหนี ส้ ิ น การตัดหนี ส้ ูญ การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา รายจ่ายต้ องห้ ามและ
รายได้ ที่ ไ ด้ รับ การยกเว้ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการค านวณเงิ น ได้ สุท ธิ ห รื อ ก าไรสุท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี เงิ น ได้
ตลอดจนการจัดทาบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากรกาหนด
(จ) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
MA 600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้ องจัดทาวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยหัวข้ อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
ได้ รับการแต่งตัง้
MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้ องจัดทารายงานการค้ นคว้ าอิสระ ในหัวข้ อที่นกั ศึกษา
สนใจ ซึง่ มีอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแล และต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการสอบที่ได้ รับการแต่งตัง้

