
 

 

 

 

 

�.  โครงการ  : การฝึกปฏิบัตทิักษะสู่ความเป็นเลศิด้านการจดัทําภาษี (Tax Workshop) ครั�งที� � 

 

�.  ผู้รับผดิชอบโครงการ ศูนยพัฒนาการบัญชี รวมกับ สาขาการบญัชี   คณะการบญัชีและการจัดการ   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

�.  คณะกรรมการที�ปรึกษา 

 คณบดคีณะการบัญชีและการจัดการ  

รองคณบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองคณบดีฝายการเงินและบัญช ี

ผูอํานวยการสํานกังานหลักสูตรปริญญาตร ี

 หัวหนาศูนยพัฒนาบัญช ี

 

�.  คณะกรรมการดําเนินงาน  

 อาจารย ดร.ศรีรุงรัตน   สุดสมบูรณ   ประธานกรรมการ 

 อาจารย ดร.ไพรัช  พรพันธเดชวิทยา  กรรมการ 

 อาจารย ดร.กัญญมน วิทยาภูม ิ   กรรมการ 

 อาจารย ดร.ไพบูลย รอบคอบ   กรรมการ  

 อาจารย ดร.วราพร  เปรมพาณิชกุล   กรรมการ 

 อาจารยธัญธร  ศรีวิเชียร   กรรมการ 

 อาจารยอัญชลี  สุขีวัฒน    กรรมการ 

 อาจารยธีมาภรณ  ลิมานนทวราไชย  กรรมการ 

 อาจารยนภัทร  จันทรจตุรภัทร   กรรมการ  

 นางมุกดาวรรณ  รารองคํา   กรรมการ 

 นางนริศรา  แดงเทโพธิ์   กรรมการ 

 นายเฉลิมชัย  อุทการ    การการ 

 อาจารย ดร.ศุทธิน ี ปราชญศรีภูม ิ   กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 



�.  หลกัการและเหตุผล 

เนื่องดวยปจจุบนัการแขงขนัในตลาดแรงงานของนิสิตหลงัสําเร็จการศึกษาทวคีวามรุนแรงขึน้

ตามลําดับ เนื่องจากจํานวนผูสําเร็จการศกึษาในระดับอุดมศึกษา มจีํานวนมากขึ้น ประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา ทําใหการจางงานลดนอยลง ผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการดานงานจึงตองเปนผูที่มี

ความสามารถและศักยภาพทีต่รงตามความตองการของหนวยงานธุรกจิ ตลอดจนหนวยงานของภาครัฐ จึง

จําเปนอยางยิ่งที่นิสิตสาขาการบัญชี ของคณะการบัญชีและการจดัการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จะตอง

ไดรับการฝกและพัฒนาศกัยภาพดานการจดัทําภาษีอากร ซ่ึงเปนเปนภาระหนาที่งานที่สําคัญของหนวยงาน

นั้น ๆ ตลอดจนเปนการเพิ่มจดุแข็ง และสรางขอไดเปรียบในการสมัครงาน หรือการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ

ตําแหนงงานของภาครัฐ เมื่อสําเร็จการศกึษาออกไปแลว ดงันั้นสาขาการบัญชี จึงรวมกับ ศนูยพัฒนาการบญัชี 

จึงจัดใหมีการอบรมโครงการนีข้ึ้นเพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น และเปน

แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนการสอบ  นอกจากนี้ความรูทีไ่ดจากการอบรมจะชวยใหนิสิตสามารถ

นําไปใชประโยชนในการทํางานไดตอไปในอนาคต  ทางศนูยฯ จึงไดจัดโครงการอบรม “ขออนุมัติโครงการ

อบรมการฝกปฏิบัติทกัษะสูความเปนเลิศดานการจัดทําภาษี (Tax Workshop)” ระหวางวันที่ 20-22 และ 27-29 

มกราคม 2555 และ วนัที่ 5 กุมภาพันธ 2555 ขึน้  

�.  รูปแบบโครงการ 

เปนการบรรยายเนื้อหาดานภาษีอากร และฝกปฏิบัติ  พรอมทั้งจัดทําเอกสาที่ เกี่ยวของ ประกอบดวย 

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่จาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล จากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ  

�.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการบัญชใีหมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานดานภาษีอยาง

แทจริง 

2. เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นใจในความรูและการปฏิบัตดิานภาษีใหกับนิสิตทีก่ําลังจะจบ

การศึกษาเพื่อสามารถนําไปใชจริงในการสมัครงาน 

3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชปฏิบัติไดจริง 

�.  ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานที�ดําเนินการ 

 รอบท่ี 1 วันศุกร ที่ 20 มกราคม 2555 

 รอบท่ี 2 วันเสาร ที่ 21 มกราคม 2555 

 รอบท่ี 3 วันอาทิตย ที่ 22 มกราคม 2555 

 รอบท่ี 4 วันศุกร ที่ 27 มกราคม 2555 

 รอบท่ี 5 วันเสาร ที่ 28 มกราคม 2555 

 รอบท่ี 6 วันอาทิตย ที่ 29 มกราคม 2555  

 รอบท่ี 7 วันอาทิตย ที่ 5 กุมภาพันธ 2555 (ศนูย จังหวดันครราชสีมา) 

 กําหนดอบรม รอบละ 9 ชั่วโมง ตั้งแต 8.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ  

( จํานวนนิสิต 100 -120 คน / รอบ) 



 

 

กาํหนดการการจดัอบรม 

โครงการอบรมการฝึกปฏบิัตทิักษะสู่ความเป็นเลศิด้านการจดัทําภาษี (Tax Workshop) ครั�งที� � 

ระหว่างวนัที� ��-��,��-�� มกราคาม และ � กุมภาพนัธ์  ���� 

ณ  อาคารคณะการบัญชีและการจดัการ   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

ระหว่างวนัที� ��-��,��-�� มกราคาม และ � กุมภาพนัธ์  ���� 

 

08.00 น. – 08.15 น. ลงทะเบียน 

08.15 น. – 08.30 น. พิธีเปดการอบรม   กลาวรายงานโดย หัวหน้าศูนย์พฒันาการบัญชี 

และกลาวเปดงานโดย  คณบดี  คณะการบญัชีและการจดัการ  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

08.30 น. – 10.00 น. บรรยายและฝกปฏิบัติจริง เรื่อง   การจดัทําภาษีมูลคาเพิ่ม 

10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.15 น. – 11.30 น. บรรยายและฝกปฏิบัติจริง เรื่อง   ภาษี หกั ณ ที่จาย  

11.30 น. – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. -  15.00 น. บรรยายและฝกปฏิบัติจริง เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบคุคล 

15.00 น. -  15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 น. – 16.30 น. บรรยายและฝกปฏิบัติจริง เรื่องภาษีเงินไดนิติบคุคล (ตอ) 

16.30 น. - 16.45 น. พิธีปดการอบรม   

 

 

 

 


