
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 AC212การภาษีอากร 2  
  Taxation 2  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารยอ์วรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร   
4.2 อาจราย์ รัฐศกัด์ิ พิศุทธางกูร 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
  1 พฤศจิกายน 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย วตัถุประสงค ์
วธีิการขั้นตอนในการประเมินจดัเก็บ การคิดค านวณ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม การอุทธรณ์การประเมิน 
การขอใหพ้ิจาณาการประเมินใหม่ โทษและการด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งส าหรับ 
ภาษีสรรพสามิต อากรศุลกากร และภาษีทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้าย 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เน่ืองจากส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่ง
ชาติใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึ
กษา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความหมาย วตัถุประสงค ์วธีิการขั้นตอนในการประเมินจดัเก็บ การคิดค านวน เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม 
การอุทธรณ์การประเมิน การขอใหพ้ิจาณาการประเมินใหม่ 
โทษและการด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งส าหรับ ภาษีสรรพสามิต อากรศุลกากร 
และภาษีทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้าย 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้
วยตนเอง 

(ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์) 

45 ชัว่โมง 
ต่อภาคกา
รศึกษา 

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะรายและข้
อตกลงของกลุ่มเรียนแต่ละกลุ่ม 

- ศึกษาดว้ยต
นเอง 6 

ชัว่โมงต่อสั
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บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้
วยตนเอง 

(ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์) 
ปดาห์ 

 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุค
คล 

อาจารยป์ระจ าวชิาจะใหค้  าปรึกษาตามชัว่โมงเขา้พบเพื่อปรึกษาและใหค้  าแนะน าทางวชิาการ 
ตามความสะดวกของนกัศึกษาท่ีจะเขา้พบอาจารย ์อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อ 1สัปดาห์ต่อนกัศึกษา 1 
ราย โดยท่ีนกัศึกษาสามารถทราบชัว่โมงเขา้พบไดท่ี้ตารางสอนหนา้หอ้งพกัของอาจารย ์
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
1.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณของวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
  1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั  
เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
  1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม  
  1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีดี 
ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 
 1.2 วธีิการสอน  
- บรรยายหวัขอ้จรรยาบรรณของนกับญัชี และความส าคญัของการรักษาจรรยาบรรณวชิาชีพ 
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 
  - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ของการด ารงตนในสังคมระหวา่งการบรรยายทุกคร้ัง  
  - ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเป็นเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี น ามาอภิปรายในชั้นเรียนวนัละ 1-2 เร่ืองโดยใชเ้วลา 15 
นาทีก่อนเรียนเน้ือหาวชิา 
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  - ก าหนดกติกาการเขา้เรียน การส่งงาน 
และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ร่วม
กนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 1.3 วธีิการประเมินผล  
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาตามท่ีไดก้ าหนดไว้ 
  - ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพจากการอภิปรายกรณีเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา  
  - ก าหนดใหมี้การทดสอบความรู้และความเขา้ใจในหลกัการของคุณค่าแห่งวชิาชีพ 
จรรยาบรรณของวชิาชีพในการสอบกลางภาค 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิการทางการภาษีอากร 
  2.1.2 
มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการภาษีอากรโดยสามาร
ถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.1.3 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้น การภาษีและอ่ืน ๆ 
โดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  2.1.4 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวชิาการและวชิาชีพ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2 วธีิการสอน  

บรรยายบทเรียน อภิปรายกรณีศึกษา ท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายใหค้น้หาตวัอยา่งเอกสารทางการภาษีอากร เพื่อน ามาคิดค านวนภาษีสรรพาสามิต 
อากรศุกลกากร และภาษีทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้ายตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 2.3 วธีิการประเมินผล  
- ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษา ท่ีมอบหมายใหท้ า 
  - ทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค  
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
3.1.1 สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใชใ้นการระบุและวเิคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  
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  3.1.2 สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการ ภาษีอากรและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั 
โดยใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการตดัสินใจนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
 3.2 วธีิการสอน  
- ท าแบบฝึกหดั ท่ีมีโจทยปั์ญหาในหลาย ๆ ดา้น 
  - มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มโดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบับทเรียน 
โดยนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้กรณีศึกษา 
  - อภิปรายและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ จากกรณีศึกษาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษามาแลว้  
 3.3 วธีิการประเมินผล  
- ประเมินผลจากการอภิปรายและน าเสนอกรณีศึกษา 
  - สอบกลางภาค และปลายภาค  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
4.1.1 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  
  4.1.3 สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
  4.1.4 
มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพบญัชีและการภาษีอากรของตนเองอยา่งต่อเ
น่ือง 
 4.2 วธีิการสอน  
- 
มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่มโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนโดยนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษาด้
วยตนเอง และสมาชิกในกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
  - จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษา และใหมี้การอภิปรายอยา่งกวา้งขวางในชั้นเรียน  
 4.3 วธีิการประเมินผล  
- ผลงานกลุ่มและการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 -ใหส้มาชิกในแต่ละกลุ่มประเมินตนเองและสมาชิกรวมทั้งบทบาทท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
5.1.1 
มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมายและเสนอ
แนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
  5.1.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 
  5.1.3 
สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวมรวบขอ้มูล 
การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
 5.2 วธีิการสอน  
- 
มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มโดยตอ้งใชก้ารสืบคน้ขอ้มูลจากระบบสืบคน้โดยนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดหวั
ขอ้การศึกษาดว้ยตนเอง 
  - 
อภิปรายและน าเสนอขอ้มูลจากกรณีศึกษาท่ีไดศึ้กษามาแลว้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนออยา่งเ
หมาะสม 
 5.3 วธีิการประเมินผล  
- ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษา ท่ีมอบหมายใหท้ า 
 - ทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

     1 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีศุลกากร 
 1.1 นโยบายภาษีอากร 
 1.2 หลกัการจดัเก็บภาษีอากร 
1.3ทฤษฎีภาษีอากร 

     3 กจิกรรม : 
 -อธิบายประมวลรายวชิา 
 -แนะน าบทเรียน 
 - เอกสารประกอบค า 
บรรยาย 
อ.อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ พิศุทธางกรู 

อ.อวรุิทธ์ 
ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ 
พิศุทธางกรู 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

   2-5 อากรศุลกากร 
 2.1 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
      2.2   ความรับผิดในอนัจะตอ้ง 
              เสียภาษีศุลกากร 
2.3  การเรียกเก็บและการ   
             ค  านวนค่าอากร 
 2. 4 ฐานภาษี 
 2. 5 พิกดัอตัราศุลกากร 
2.6   พิธีการศุลกากร 
2.7   สถานท่ีเก็บสินคา้และเขต  
              ปลอดอากร 
 2. 8  มาตรการควบคุมทาง 
             ศุลกากร 
 2. 9 การยกเวน้ การลด การคืน 
             อากร การเก็บอากรเพ่ิมและ 
             การเก็บอากรพิเศษ 

2.10 การประเมินเบ้ียปรับเงินเพ่ิมและการบงัคบัช าระภาษีคา้
ง 

2.11 การอุธรณ์การประเมิน 
2.12 ความรับผิดทางอาญา 

    12 กจิกรรม : 
 -แนะน าบทเรียน 
 -บรรยายบทเรียน 
- กรณีศึกษา ยกตวัอยา่งเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั 
 -สืบคน้ขอ้มูลผา่น 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 -ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 
ส่ือการสอน : 
 -เอกสารประกอบค า   
  บรรยาย 
อ.อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ พิศุทธางกรู 
- Slide PowerPoint 
- เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
http://www.customs.go.th 
 

อ.อวรุิทธ์ 
ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ 
พิศุทธางกรู 

6 –  10  3.ภาษีสรรพสามิต 
     3.1 หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัภาษี 
สรรพสามิต 
3.2สินคา้และบริการท่ีมีการ 

จดัเก็บภาษีสรรพสามิต 
3.3 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาสรรพสามิต 
     3.4ความรับผิดในอนัจะตอ้งเสีย 
ภาษีสรรพสามิต 
3.5ฐานภาษีและอตัราภาษี 
สรรพสามิต 
3.6 การยืน่แบบแสดงรายการ 
และช าระภาษีสรรพสามิต 
3.7 การยกเวน้ การคืน การลด 

    15 กจิกรรม : 
 -แนะน าบทเรียน 
 -บรรยายบทเรียน 
- กรณีศึกษา ยกตวัอยา่งเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั 
 -สืบคน้ขอ้มูลผา่น 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 -ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 
ส่ือการสอน : 
- หนงัสือค าอธิบายกฎหมาย 
ภาษีสรรพสามิตอาจารย ์ 
  ประภาศ คงเอียด 
 -เอกสารประกอบค า   

อ.อวรุิทธ์ 
ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ 
พิศุทธางกรู 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

อตัรา และการลดหยอ่นภาษี 
สรรพสามิต 
3.8 การควบคุมการจดัเก็บภาษี 
สรรพสามิต 
3.9 มาตรการบงัคบัในการจดัเก็บ 
ภาษีสรรพสามิต 
3.10 ภาษีสรรพสามิตส าหรับ 
สินคา้สุรา ยาสูบ และไพ่ 
 

สอบกลางภาค 

  บรรยาย 
อ.อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร 
- Slide PowerPoint 
- เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
http://www.excise.go.th 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 

  11-15 4.  ภาษีทอ้งถ่ิน 
 4.1 ภาษีโรงเรือน 
  - ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
  - ฐานภาษี 
  - อตัราภาษี 
  - การค านวณเพื่อเสียภาษี 
  - การยืน่แบบแสดง 
รายการเพื่อเสียภาษี 
 -การขอคืนภาษี 
 4.2 การบ ารุงทอ้งท่ี 
  - ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
  - ฐานภาษี 
  - อตัราภาษี 
  - การค านวณเพื่อเสียภาษี 
  - การยืน่แบบแสดง 
รายการเพื่อเสียภาษี 

- การขอคืนภาษี 
4.3ภาษีป้าย 
  - ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
  - ฐานภาษี 
  - อตัราภาษี 
  - การค านวณเพื่อเสีย 
ภาษี 

   15 กจิกรรม : 
 -แนะน าบทเรียน 
 -บรรยายบทเรียน 
- กรณีศึกษา ยกตวัอยา่งเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั 
 -สืบคน้ขอ้มูลผา่น 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 -ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 
ส่ือการสอน : 
- หนงัสือค าอธิบายกฎหมาย 
ภาษีทอ้งถ่ินศาสตราจารย ์ 
  ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 
-
หนงัสือรวมค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัภาษีทอ้งถ่ิน(ฉบบัสมบูรณ์) 
อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร 
 -เอกสารประกอบค า   
  บรรยาย 
อ.อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร 
- Slide PowerPoint 
- เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
http://www.dla.go.th 
 

อ.อวรุิทธ์ 
ชาญชยักิตติกร 
อ.รัฐศกัด์ิ 
พิศุทธางกรู 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

  - การยนืแบบแสดง 
รายการเพื่อเสียภาษี 

- การขอคืนภาษี 

 
สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,5 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 8 และ 16 90% 

1,2,3,4,5 
การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
ผลงานของกลุ่มอภิปราย และการส่งงาน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
1.หนงัสือรวมค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัภาษีทอ้งถ่ิน(ฉบบัสมบูรณ์) อวรุิทธ์  ชาญชยักิตติกร  
อรุณการพิมพ ์
2. หนงัสือรวมค าถาม-ค าตอบปัญหากการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน อวรุิทธ์  ชาญชยักิตติกร  
อรุณการพิมพ ์
              3.เอกสารประกอบการบรรยายรายชัว่โมง อวรุิทธ์  ชาญชยักิตติกร 
 4. Slide PowerPoint อ.รัฐศกัด์ิ พิศุทธางกรู 
  5.  หนงัสือค าอธิบายกฎหมายภาษีทอ้งถ่ินศาสตราจารย ์  ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 
       6.  หนงัสือค าอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิตอาจารยป์ระภาศ คงเอียด 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

พระราชบญัญติัศุลกากร 2469 
พระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลการกร พ.ศ. 2530 

พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ .ศ . 2527 
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 พระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ .ศ . 2527 
 พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 
 พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 
 พระราชบญัญติัไพ ่พทุธศกัราช 2486 
 พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475 
 พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 
 พระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งhttp://www.customs.go.th 

http://www.excise.go.th 
http://www.dla.go.th 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลโดยนกัศึกษาในรายวชิาน้ี 
เก็บรวบรวบขอ้มูลจากการจดักิจกรรมของนกัศึกษาในแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็น  
  - การประเมินการสอนของอาจารยข์องนกัศึกษาแต่ละคน ผา่นระบบ Online 
  - การประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา  
  - การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
  - การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคน  
  - การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน เช่น ผา่นเวบ็บอร์ด และ  Facebook ของรายวชิา 
เป็นตน้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน มีวธีิการจดัเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
 - ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนกัศึกษา  
 - สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้สอบร่วมกนัของทีมสอน  
 - สรุปผลการสอนของอาจารยที์มสอนประจ าภาค  
 - การพิจารณาผลสอบและขอ้สอบของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา  
 - การทวนสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3. การปรับปรุงการสอน 
จากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงสู่การประชุมในทีมสอน โดย  

http://www.customs.go.th/
http://www.excise.go.th/
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 - การจดัสัมมนาการจดัการเรียนการสอน โดยมีผูส้อนและอาจารยที์มสอนวชิาการ ภาษีอ่ืน ๆ 
เขา้ร่วมเพื่อแนะน าและน าเสนอการสอน 
 - การวจิยัภายในชั้นเรียนและการวจิยัภายนอกชั้นเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดจ้ากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค โดยด าเนินการดงัน้ี 
 - ตั้งคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
การประเมินผลในการเรียนรู้ของนกัศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ 
การวดัและประเมินผลการสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 - ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิ  
 - น าผลการวจิยัทั้งในภายชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียนมาปรับปรุงตามค าแนะน า  
 
 


