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รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
2563419
กฎหมายภาษีอากร
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2563419
Law of Taxation
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน:
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวมในการเสียภาษีอากรทุกประเภท
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตการเสียภาษีอากรทุกประเภท
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญหาทางภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ใน
สังคม
4) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้และมีความตื่นตัวต่อปัญ หากฎหมายภาษีอากรที่เกิดขึ้นในสังคม และ
ประเทศชาติ
6) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
7) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมายภาษีอากร การเทียบเคียงและ
การค้นหาหลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริง หรือปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิด
อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
8) เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ตลอดจนการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
9) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
10) เพื่อให้ผู้เรียนใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสานึกรับผิด ชอบประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคมจากการเสียภาษีอากรที่ถูกต้อง
11)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทาเอกสารสาคัญ

ต่าง ๆ ในการเสียภาษีอากรทุกประเภท
12)
13)

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา

การค้นคว้าข้อมูลทางภาษีอากรได้อย่างเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายบัญญัติในการบัญญัติ
กฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบ่ งประการที่ควรคานึงถึง เพื่อประชาชนมีความสมัครใจในการ
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เสียภาษีอากรและให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่
ที่พึงต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นประชาชนพลเมืองของประเทศชาติที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง นอกจาก
บุคคลธรรมดาทั่วไปมีหน้าที่ต้องไปเสียเงินภาษีแล้ว ทางกิจการค้าก็มีหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่จะ
มี ค วามซั บ ซ้ อ นในแง่ ข องรายละเอี ย ดเนื้ อ หาที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จากบุ ค คลธรรมดา ภาษี อ ากรที่ ท าง
กรมสรรพากร จัดเก็บมี 6 ประเภท คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ดังนั้นการปรับปรุงรายวิชากฎหมายภาษีอากร จึง มีเป้าหมายในการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อผู้เรียนรู้จะสามารถนาความรู้แบบบูรณา
การไปปฏิบัติใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาในหลักการภาษีอากรในส่วนของภาษีเงินได้จากประมวลรัษฎากร ได้แก่ภาษีเงิน ได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
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 duty.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ตนเอง
บรรยาย 45 สอนเสริมตามความต้องการของ
ไม่มี
ก าร ศึ ก ษ าด้ ว ย
ชั่ ว โมงต่ อ ภาค นักศึกษาเฉพาะราย
ตนเอง 90 ชั่วโมง
การศึกษา
ต่อสัปดาห์

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่า น
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายพร้อมยกตั วอย่างกรณี ศึก ษา
1) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นพั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวมในการเสีย กับกฎหมายภาษีอากร
2) อภิปรายกลุ่ม
ภาษีอากรทุกประเภท
3) ก าห น ดให้ นั ก ศึ ก ษ าห าตั ว อย่ า งที่
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตการเสียภาษีอากรทุกประเภท
เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญหา
ทางภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ในสังคม
ด้านความรู้
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของภาษี 2) อภิปรายกลุ่ม
3) การทางานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน
เงินได้บุคคลธรรมดา
2) เพื่ อให้ผู้เรียนตระหนั กรู้และมีค วามตื่นตัวต่อปัญหากฎหมาย และมอบหมายให้ ค้ น คว้ า หาบทความ
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยน ามาสรุ ป และ
ภาษีอากรที่เกิดขึ้นในสังคม และประเทศชาติ
นาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา

วิธีการประเมิน
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา
2) ประเมิ น ผลการน าเสนออภิ ป ราย
กลุ่ม
3) น าเส น อสรุ ป การอ่ า น จากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1) สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วัดหลักการและทฤษฎี
2) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) มี ก ารอ้ า งอิ ง เอกสารที่ ไ ด้ น ามาท า
รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4) วิเคราะห์กรณีศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายให้ นักศึกษาทางานกลุ่ม สอบท้ายชั่วโมงและปลายภาค โดยเน้น
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ และนาเสนอผลงาน
ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
เข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่าง 2) อภิปรายกลุ่ม
3) วิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15
5
1

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

นาเส
16
2
60%
7
3
16
60%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
กฎหมาย และความยุติธรรมในสังคม

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

ภาษีอากร

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย
ภาษี อากร การเทีย บเคียงและการค้ น หาหลัก เกณฑ์ห รือ ทางเลื อกที่
เหมาะเพื่ อ นามาปรับ ใช้ กับ ข้อ เท็ จ จริง หรือปั ญ หาต่าง ๆ ที่ เกิด อย่ าง
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลอื่น
ตลอดจนการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป และแปลผลข้ อ มู ล ที่ ได้ ม า
เหล่านั้น
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น

1) จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม ใน การวิ เ ค ราะห์
กรณีศึกษา
2) เพื่อให้ผู้เรียนใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสานึก 2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุค คล
รับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมจากการเสียภาษีอากรที่ เช่น กฎหมายภาษี อากรที่เปลี่ ยนไป อ่ าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ถูกต้อง
3) การนาเสนอรายงาน

1) ประเมินตนเอง และเพื่อน
2) รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
3) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

2-6
5

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียง
และจัดทาเอกสารสาคัญต่าง ๆ ในการเสียภาษีอากรทุกประเภท

1) การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วย
สื่อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย

5

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
3) เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง

1) จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม ใน การวิ เ ค ราะห์
กรณีศึกษา
2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
เช่ น กฎหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนไป อ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3) การนาเสนอรายงาน

8

7-11

5%

5%

6

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

ๆ ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางภาษี อ ากรได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
1 แนะน าตัว อาจารย์ แนะน าวิ ธีก ารเรี ย น1.อาจารย์ผู้ส อนแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหารายวิช า 1.
(3 ชม.) การประเมิ น ผล และการท าข้ อ สอบจุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผล 2.
บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีและประเมินผล แนะนาหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
อากร
website เพิ่มเติม 2. ถามตอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
2 บรรยายเรื่ อ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) บุ ค คลธรรมดาแหล่ ง เงิน ได้ แ ละบุ ค คลที่ ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา2.
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
3
บรรยายเรื่อง เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) ภาษี และความหมายของเงินได้พึง
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ประเมิน (มาตรา 39)
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
4
บรรยายเรื่อง เงินได้พึงประเมินตามภาษี 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) เงินได้บุคคลธรรมดา
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
5 บรรยายเรื่อง การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึ ง 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) ประเมินตามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
power point 1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รศ.พรเพ็ ญ
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา ไตรพงษ์
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

power point 1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
power point 1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
power point 1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
power point 1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวบทกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
6 บรรยายเรื่อง การหั กค่าลดหย่อนเงินได้ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) พึงประเมินตามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
7
บรรยายเรื่อง การช าระภาษีเงินได้บุคคล 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) ธรรมดา
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
8 สอบ mid term
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.)
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
9 บรรยายเรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ นิติ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) บุคคล และฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
10 บ ร ร ยายเรื่ อ ง ภ าษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) แหล่งที่มาของรายได้ฐานกาไรสุทธิ
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
11 บรรยายเรื่อง การค านวณภาษีเงินได้นิติ 1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.) บุคคลฐานกาไรสุทธิ
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
12 บรรยายเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1.
(3 ชม.)
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2.

สื่อที่ใช้
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย
power point
ตัวบทกฎหมาย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา

ผู้สอน
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

13 บรรยายเรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(3 ชม.)
14 บรรยายเรื่อง อากรแสตมป์
(3 ชม.)
15 ทบทวนก่อนสอบ
(3 ชม.)
16
(2 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1. power point
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2. ตัวบทกฎหมาย
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1. power point
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2. ตัวบทกฎหมาย
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
1. บรรยายประกอบตั ว บทกฎหมาย 2. สรุ ป และ1. power point
ซักถาม 3. กิจกรรม นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา 2. ตัวบทกฎหมาย
ทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 4. แบบฝึกหัด
สอบปลายภาค 40%

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอน

รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
รศ.พรเพ็ ญ
ไตรพงษ์
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
30%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
40%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 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 เอกสารและตาราหลัก
พรเพ็ญ ไตรพงษ์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมายภาษีอากร.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ประมวลรัษฎากร

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1) ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. คู่มือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ
ภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ.2560. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ปณรัชช. 2560.
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2) พั ณ ณ์ ชิ ต า ไวทยวงศ์ ส กุ ล . ภาษี อ ากรธุ ร กิ จ ตามประมวลรั ษ ฎากร 2560 .
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560.
3) รศ. เพิ่มบุญ แก้วเขียว. ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ . กรุงเทพมหานคร: พิมพ์
ครั้งที่ 2. สานักพิมพ์วิทยพัฒน์. 2559.
4) รศ. เพิ่มบุญ แก้วเขียว. การไล่สายทางกฎหมายภาษีสรรพากร. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วิทยพัฒน์. 2551.
5) ชาคริต กู้ ม านะชั ย . ย่ อ หลั ก กฎหมายภาษี อ ากร. กรุง เทพมหานคร: ส านั ก พิ ม พ์
GAIUS GROUP Limited partnership. 2557.
6) ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์. iTAX ภาษี ง่าย...ได้อีก. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ ธิงค์ บี
ยอนด์ บุ๊คส์. 2558.
7) สุเมธ ศิริคุณ โชติ ,ศาสตราจารย์ ดร. และคณะ. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: 2561.
8) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. คาสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม). พิมพ์ครั้ง
ที่ 12 พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 2561.
9) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการ
วางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ.
2561. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ธรรมนิติ. 2561.
10) ปัญจพร ทองเล็ก. การภาษีอากรธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
ออฟเซ็ท. 2552.
11) สมคิด บางโม. การภาษีอากรธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
วิทยพัฒน์. 2559.
12) ธิตินั นธุ์ ชาญโกศล. การภาษี อากรธุรกิ จ . ปทุ มธานี : มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
13) มนตรี จังธนสมบัติ. การภาษีอากร. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2555.
14) ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา. การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2554.
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15) ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. หลักกฎหมายภาษีอากร. กรุงเทพฯ : สถาบัน T.Training
center, 2553.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ป ระสิ ท ธิผ ลรายวิช า ได้ มี ก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้

14

