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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2102402-54 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

     Principles of Public Finance Law and Taxation of Local Administrative Organizations 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2102402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Principles of Public Finance Law and Taxation of Local Administrative Organizations 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2 (2-0-4) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร ์
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 อาจารย์กิตติยา พรหมจนัทร์ 
กลุ่ม 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริวฒัน์ สุทธิแพทย์ 
กลุ่ม 02 อาจารย์กิตติยา พรหมจนัทร์ 
กลุ่ม 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริวฒัน์ สุทธิแพทย์ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 4 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
1/2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายหลักการเกี่ยวกับแนวคดิพื้นฐาน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการคลังและการภาษีอากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการจดัเก็บรายได้และแนวทางในการแกไ้ข การจัดท าแผนงานโครงการและการ
บริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่มใีนปัจจุบัน 
3.  มีเพื่อให้นักศึกษาวินัยและความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี มีความมุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเรจ็  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีในปัจจุบัน เช่น ร่าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2560 ซึ่งจะมีการรวมภาษโีรงเรือนและที่ดินกับภาษีบ ารุงท้องที่มาเป็นกฎหมายฉบับเดียว  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          แนวคิดพื้นฐาน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคลังและการภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการ
จัดเก็บรายได้และแนวทางในการแก้ไข การจัดท าแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการกระจายอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตที่เกี่ยวกับการการคลัง ภาษีอากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

          Fundamental concepts, legal principles of Public Finance and Taxation of Local Administrative 
Organizations. Problems and possible solutions of income collection. Planning and budget management of 
local administrative agencies. Control of budget expense. Legalized decentralization plan of public financial, 
taxation and budget for local administrative agencies  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา ครั้งละ 2 ชม. ต่อสัปดาห ์

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

2.มีน้ าใจ มีจิต         
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

 

3.มีความพอเพียง              

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

        

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

        

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การระดมสมอง 
(Brain storming)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

        

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
3. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปาก
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

(Case)  เปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

        

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

        

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

        

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

        

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ี
ได้รับมอบหมาย  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
4. การสรุปประเด็น

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ี
ได้รับมอบหมาย  

4. การสอบปลายภาค  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

        

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

        

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

        

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

        

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

        

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

        

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี         

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

1. การบรรยาย 
2. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

มอบหมาย  

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

        

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

        

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

        

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  อธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การศึกษา วิธีการศึกษาและการวดัผล
การศึกษา ความหมาย ความส าคญั วิวัฒนาการ
ของการคลังท้องถิ่น  

1. การ
บรรยาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 

  

2  แนวคิดว่าด้วยการคลังท้องถิ่น -การกระจาย
อ านาจทางการคลังให้แก ่อปท. -แนวคิดว่า
ด้วย หลักการภาษีอากร -การจัดแบ่งภารกิจใน
การจัดท าสินค้า บริการสาธารณะและการ

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

จัดแบ่งภาษีระหว่างรัฐบาลกับ อปท.  (Case) 
3. การระดม
สมอง (Brain 
storming)  

3. Power 
Point  

ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

3  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น - ความหมาย - ลักษณะของ
งบประมาณรายจ่าย - ขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณ - การบริหารหรือควบคุม
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหาร
ทรัพย์สินและรายงานการคลัง  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการ
น าเสนอผล
ของการสืบค้น
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 

  

4  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ต่อ) - ความหมาย - ลักษณะของ
งบประมาณรายจ่าย - ขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณ - การบริหารหรือควบคุม
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหาร
ทรัพย์สินและรายงานการคลัง  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การระดม
สมอง (Brain 
storming) 
4. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 

  

5  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -
รายจ่ายประจ า -รายจ่ายพเิศษ  

1. การ
บรรยาย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปลายภาค  

6  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) -
รายจ่ายประจ า -รายจ่ายพเิศษ  

1. การ
บรรยาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุทธิ
แพทย ์ 

  

7  รายได้ที่เป็นภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น - ความหมายของภาษีอากร -
 วัตถุประสงค์ของภาษีอากร - ประเภทภาษี
อากร - ท าความเข้าใจกฎหมายใหม่ คือ ร่าง
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน - ที่มาและความส าคญั - ผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษ ี- ฐานภาษ ี 

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การ
ทดสอบก่อน
เรียน 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

8  ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ต่อ) - อัตราและการ
ค านวณภาษ ี- การช าระภาษ ี- การอุทธรณ์
ภาษี - บทลงโทษทางภาษี  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
4. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

9  กรณีศึกษาที่เกีย่วกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปลายภาค  

10  ภาษีป้าย -ที่มาและความส าคัญ -ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี -ฐานภาษ ี-อัตราและการค านวณภาษ ี 

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

11  ภาษีป้าย(ต่อ) - การช าระภาษ ี- การอุทธรณ์
ภาษี - บทลงโทษทางภาษี กรณีศกึษาที่
เกี่ยวสกับภาษีป้าย  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนงัสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

12  กรณีศึกษาที่เกีย่วกับภาษีป้าย วิเคราะห์ปญัหา
การจัดเก็บภาษีป้ายของอปท.  

1. การ
บรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

13  หมวดรายได้จากทุน - ภาษีเพื่อการศึกษา -
 ภาษีบ ารุง อบจ. จากน้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
ดีเซล และ ก๊าซส าหรับรถยนต ์- ภาษี
บ ารุง อบจ. จากยาสูบ - อากรการฆ่าสัตว ์-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต -
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน -หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย ์-หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด  

1. การ
บรรยาย 
2. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

14  กรณีศึกษาที่เกีย่วกับภาษีป้าย วิเคราะห์ปญัหา
การจัดเก็บภาษีป้ายของอปท.  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

3. Power 
Point  

ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

15  สรุปเนื้อหารายวิชา 
น าเสนองานกรณีศึกษาที่ให้ไปค้นคว้า  

1. การ
บรรยาย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
กิตติยา 
พรหมจันทร ์ 

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,5.1,5.4  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  0  0  

2  1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,5.1,5.4  การน าเสนอปากเปลา่  15  0  0  

3  1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,5.1,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

1-15  0  0  

4  1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,5.1,5.4  การสอบปลายภาค  16  100  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

โกวิทย์ พวงงาม 2552 การปกครองท้องถิ่นไทย โรงพิมพ์เดือนตุลา 

ศ.ดร.ศภุลักษณ์ พินิจภูวดล 2550 ค าอธิบายภาษีท้องถิ่น วิญญูชน 

เอกสารประกอบการสอนของผศ.จิรวัฒน์  สุทธิแพทย ์
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เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์กิตติยา  พรหมจันทร ์

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

1. เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสริธรรม, ศาสตราจารย์ ดร. , การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย.  
พิมพ์ครั้งท่ี 9, กรุงเพทฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด, 2552 
2. ธเนศวร์ เจรญิเมือง, 100 ปี การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540, พิมพ์ครั้งท่ี 5,  
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
3. นันทวัฒน์ บรมานันท์ , ศาสตราจารย์ ดร., การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนญูแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540). พิมพ์ครั้งท่ี 4 , กรุงเทพฯ : 2549.  
4. ไพรัช ตระการศิรินนนท,์ การคลังภาครัฐ. พิมพ์ครั้ง 1, เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ,์ 2548. 
สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย หมวดที่ 4 องค์ประกอบของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การคลังท้องถิ่น. จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า :  
กรุงเทพฯ, 2547. 
5. สมชาติ เจศรีชัย, รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2546.  
ส านักพิมพ์แว่นแก้ว, กรุงเทพฯ : 2546. 
6. อุดม เชยถีวงศ์, คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร อบต. บริษัททิชช่ิงเอ็ดจ ากัด, กรุงเพทฯ : 2547. 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
www.thailocaladmin.go.th www.local.moi.go.th 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

(1) ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 
(2) เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ จากการสังเกตการณ์
สอน การสมัภาษณ์นักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียน การวจิัยในช้ันเรียน ในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศกึษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสตูร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
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(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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