มคอ.3 รายวิชากฎหมายภาษีอากร

รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
2564520
กฎหมายภาษีอากร
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2564520
Law of Taxation
2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
ผูชวยศาสตราจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ
4.2 อาจารยผูสอน:
ผูชวยศาสตราจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 ธันวาคม 2560

1

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา

1) เพื่อใหผูเรียนพัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวมในการเสียภาษีอากรทุกประเภท
2) เพื่อใหผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตการเสียภาษีอากรทุกประเภท
3) เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและใสใจตอปญหาทางภาษีอากรประเภทตาง ๆ ใน
สังคม
4) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจหลักความสําคัญของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
5) เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูและมีความตื่นตัวตอปญหากฎหมายภาษีอากรที่เกิดขึ้นในสังคม และ
ประเทศชาติ
6) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณ
หรือสภาพปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
7) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมายภาษีอากร การเทียบเคียงและ
การคนหาหลักเกณฑหรือทางเลือกที่เหมาะเพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิด
อยางถูกตองและเปนธรรมแกกรณี
8) เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามสามารถในการค น หาหรื อ ได ม าซึ่ งข อ มู ล อื่ น ตลอดจนการวิ เคราะห
สังเคราะห สรุปและแปลผลขอมูลที่ไดมาเหลานั้น
9) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
10) เพื่อใหผูเรียนใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอ่ืน และมีจิตสํานึกรับผิดชอบประพฤติตนเปน
พลเมืองดีของสังคมจากการเสียภาษีอากรที่ถูกตอง
11) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทําเอกสารสําคัญ
ตาง ๆ ในการเสียภาษีอากรทุกประเภท
12) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่เหมาะสม
13)
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทั้งในดานการศึกษา
การคนควาขอมูลทางภาษีอากรไดอยางเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหประชาชนมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรตามกฎหมายบัญญัติในการบัญญัติ
กฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบงประการที่ควรคํานึงถึง เพื่อประชาชนมีความสมัครใจในการ
เสียภาษีอากรและใหกฎหมายดังกลาวใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเสียภาษีอากรเปนหนาที่
ที่พึงตองปฏิบัติในฐานะที่เปนประชาชนพลเมืองของประเทศชาติที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง นอกจาก
บุคคลธรรมดาทั่วไปมีหนาที่ตองไปเสียเงินภาษีแลว ทางกิจการคาก็มีหนาที่ดังกลาวเชนเดียวกัน แตจะ
มี ค วามซั บ ซ อ นในแง ข องรายละเอี ย ดเนื้ อ หาที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จากบุ ค คลธรรมดา ภาษี อ ากรที่ ท าง
2

กรมสรรพากร จัดเก็บมี 6 ประเภท คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป และภาษีหัก ณ ที่จาย
ดังนั้น การปรับปรุงรายวิชากฎหมายภาษีอากร จึงมีเปาหมายในการปรับ ปรุงใหมีเนื้ อหาที่
ทันสมัย สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อผูเรียนรูจะสามารถนําความรูแบบบูรณา
การไปปฏิบัติใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาในหลั กการภาษี อากรในส วนของภาษี เงิน ได จ ากประมวลรัษฎากร ได แก ภ าษีเงิน ได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
A study of tax law under the Revenue Code in respect of personal income tax,
corporate income tax, value added tax, specific business tax and stamp
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวย
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
บรรยาย 30 สอนเสริมตามความตองการของ
ไมมี
ก ารศึ ก ษ าด ว ย
ชั่ ว โมงต อ ภาค นักศึกษาเฉพาะราย
ตนเอง 60 ชั่วโมง
การศึกษา
ตอสัปดาห

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล

1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน
Social Network เชน Facebook
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย
1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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วิธีการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เพื่ อ ให ผู เรี ย นพั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวมในการเสีย
ภาษีอากรทุกประเภท
2) เพื่อใหผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตการเสียภาษีอากรทุกประเภท
3) เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและใสใจตอปญหา
ทางภาษีอากรประเภทตาง ๆ ในสังคม
ดานความรู
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจหลักความสําคัญของภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
2) เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูและมีความตื่นตัวตอปญ หากฎหมาย
ภาษีอากรที่เกิดขึ้นในสังคม และประเทศชาติ

1) บรรยายพร อมยกตั วอย างกรณี ศึ ก ษา
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายภาษีอากร
2) อภิปรายกลุม
3) กํ า ห น ดให นั กศึ กษ าห าตั วอย า งที่
เกี่ยวของ

1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงาน
ที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและ
ตรงเวลา
2) ประเมิ น ผลการนํ า เสนออภิ ป ราย
กลุม
3) นํ าเส น อส รุ ป การอ าน จาก การ
คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา
2) อภิปรายกลุม
3) การทํางานกลุม การนํ าเสนอรายงาน
และมอบหมายให ค น คว า หาบทความ
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยนํ า มาสรุ ป และ
นําเสนอ การศึกษาโดยใชกรณีศึกษา

1) สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการ
วัดหลักการและทฤษฎี
2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควา
ขอมูลที่เกี่ยวของ
3) มี ก ารอ า งอิ ง เอกสารที่ ไ ด นํ า มาทํ า
รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม สอบทายชั่วโมงและปลายภาค โดยเนน
ขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ
1) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความ และนําเสนอผลงาน
เขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่เกี่ยวของระหวาง 2) อภิปรายกลุม
3) วิเคราะหกรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมาย และความยุติธรรมในสังคม
ภาษีอากร
2) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย
ภาษี อ ากร การเที ย บเคี ย งและการค น หาหลั กเกณฑ ห รือ ทางเลื อ กที่
เหมาะเพื่ อ นํ า มาปรับ ใช กั บ ข อ เท็ จ จริ งหรือ ป ญ หาต าง ๆ ที่ เกิ ด อยา ง

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15
5
1

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

10%

16
2
7

60%

3
16

60%
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา
ถูกตองและเปนธรรมแกกรณี
3) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอมูลอื่น
ตลอดจนการวิ เคราะห สั ง เคราะห สรุ ป และแปลผลข อ มู ล ที่ ไ ด ม า
เหลานั้น
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
2) เพื่อใหผูเรียนใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอื่น และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบประพฤติตนเปนพลเมืองดีของสังคมจากการเสียภาษีอากรที่
ถูกตอง

วิธกี ารสอน

1) จั ด กิ จ กรรมก ลุ ม ใน ก ารวิ เ ค ราะห
กรณีศึกษา
2) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล
เชน กฎหมายภาษี อ ากรที่ เปลี่ ย นไป อา น
บทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
3) การนําเสนอรายงาน
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 1) จั ด กิ จ กรรมก ลุ ม ใน ก ารวิ เ ค ราะห
สารสนเทศ
กรณีศึกษา
1) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียง 2) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล
เชน กฎหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนไป อาน
และจัดทําเอกสารสําคัญตาง ๆ ในการเสียภาษีอากรทุกประเภท
บทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
2) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่เหมาะสม
3) การนําเสนอรายงาน
3) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง
ๆ ทั้ ง ในด า นการศึ ก ษา การค น คว า ข อ มู ล ทางภาษี อ ากรได อ ย า ง
เหมาะสม

หมายเหตุ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1) ประเมินตนเอง และเพื่อน
2) รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง

2-6
5

1) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวย
สื่อเทคโนโลยี
2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย

5

8

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

5%

7-11
5%

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง

5

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
1 แนะนํ า ตั ว อาจารย แนะนํ าวิ ธี ก ารเรีย น1.อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา1.
(2 ชม.) การประเมิ น ผล และการทํ า ข อ สอบจุดประสงคและเปาหมายของรายวิชาเกณฑการวัดผล2.
บรรยายเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีและประเมินผล แนะนําหนังสือ แหลงการเรียนรู และ
อากร
website เพิ่มเติม 2. ถามตอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
2 บรรยายเรื่ อ ง ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(2 ชม.) บุ ค คลธรรมดาแหล ง เงิ น ได แ ละบุ ค คลที่ ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
3 บรรยายเรื่อง เงินไดที่ไดรับการยกเวน 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(2 ชม.) ภาษี และความหมายของเงินไดพงึ
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ประเมิน (มาตรา 39)
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
4 บรรยายเรื่อง เงินไดพึงประเมินตามภาษี 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
(2 ชม.) เงินไดบุคคลธรรมดา
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
5 บรรยายเรื่อง การหักค าใชจายเงินไดพึ ง 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(2 ชม.) ประเมินตามภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
6 บรรยายเรื่อ ง การหั กคาลดหยอ นเงินได 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(2 ชม.) พึงประเมินตามภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
7 บรรยายเรื่อง การชําระภาษีเงินไดบุคคล 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
ผูสอน
(สัดสวนการประเมิน)
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย ผศ.พรเพ็ ญ
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา ไตรพงษ
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
power point 1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย

ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
(2 ชม.) ธรรมดา
8
(2 ชม.)
9
(2 ชม.)
10
(2 ชม.)
11
(2 ชม.)
12
(2 ชม.)
13
(2 ชม.)
14
(2 ชม.)
15

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
สอบ mid term
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บรรยายเรื่อง ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
บุคคล และฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บ รรย าย เรื่ อ ง ภ าษี เงิ น ได นิ ติ บุ ค ค ล 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
แหลงที่มาของรายไดฐานกําไรสุทธิ
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บรรยายเรื่อง การคํานวณภาษีเงินไดนิติ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
บุคคลฐานกําไรสุทธิ
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บรรยายเรื่อง ภาษีมูลคาเพิ่ม
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บรรยายเรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
บรรยายเรื่อง อากรแสตมป
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2.
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
ทบทวนกอนสอบ
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.

สื่อที่ใช
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย

ผูสอน
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ
ผศ.พรเพ็ ญ
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สัปดาหที่
(ชม.)
(2 ชม.)
16
(2 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
ผูสอน
(สัดสวนการประเมิน)
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษา2. ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2) วิเคราะหกรณีศึกษา ไตรพงษ
ทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 4. แบบฝกหัด
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
สอบปลายภาค 60%
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5.2 การวัดและการประเมินผล

1) การวัดผล :
- โครงงาน
30%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
40%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก

พรเพ็ ญ ไตรพ งษ . (2561). เอกส ารประกอบการเรี ย นวิ ช ากฎ ห มายภ าษี อากร.
กรุงเทพมหานคร: กราฟฟคไซ.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประมวลรัษฎากร

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา

1) ทัศนีย เหลืองเรืองรอง. คูมือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ
ภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีปาย ป พ.ศ.2560. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพปณรัชช. 2560.
2) พั ณ ณ ชิ ต า ไวทยวงศ ส กุ ล . ภาษี อ ากรธุ ร กิ จ ตามประมวลรั ษ ฎากร 2560.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2560.
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สํานักพิมพวิทยพัฒน. 2551.
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7) สุเมธ ศิริคุณโชติ ,ศาสตราจารย ดร. และคณะ. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
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วางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. พิมพครั้งที่ 12 พ.ศ.
2561. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมนิติ. 2561.
10) ปญจพร ทองเล็ก. การภาษีอากรธุรกิจ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ออฟเซ็ท. 2552.
11) สมคิด บางโม. การภาษีอากรธุรกิจ. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
วิทยพัฒน. 2559.
12) ธิตินั น ธุ ชาญโกศล. การภาษี อากรธุร กิจ . ปทุ มธานี : มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2556.
13) มนตรี จังธนสมบัติ. การภาษีอากร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2555.
14) ไพรัช พรพันธเดชวิทยา. การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2554.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน

1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1
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7.3 การปรับปรุงการสอน

นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสั มฤทธิ์ป ระสิ ท ธิผ ลรายวิช า ไดมี การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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