
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2132401 ชื่อวิชา  กฎหมายภาษีอากร

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2132401 กฎหมายภาษีอากร

Taxation Law

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 02 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและอธิบายหลักการ นโยบายและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาษีอากร 2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและอธิบายหลักเกณฑ

และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบังคับใชในปจจุบัน3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคํานวณภาษีอากร

แบบพ้ืนฐาน ตามหลักการกฎหมายภาษีอากรได4. เพ่ือใหนักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความมุงม่ันในการทํางานให

สําเร็จ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          หลักการ นโยบายและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืน ๆ

ที่ใชบังคับในปจจุบัน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งอนุสัญญาภาษีซอน

          Principles, policies and theories of taxation; regulations and collection methods of taxes and duties as

provided in the Taxation Code and other currently applicable statutes; personal income tax; juristic person

income tax; value added tax; specific business tax; double tax agreement (DTA)

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาประมาณ คร้ังละ 2 ชม. ตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 อธิบาย

รายวิชา ขอบเขต วัตถุป

ระสงค และการวัดการ

ประเมินผลรายวิชา

นี้ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

ภาษีอากร 

- ความหมายของ

กฎหมาย 

- ประเภทของกฎหมาย

ภาษีอากร 

- โครงสรางของ

กฎหมายภาษีอากร 

- ลักษณะของภาษีอากร

ที่ดี 

- นโยบายภาษีอากร 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

2 วิธีการอานประมวล

รัษฎากร ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

- แหลงเงินไดที่จะตอง

เสียภาษี 

- หลักการจัดเก็บภาษี 

3 เงินไดพึงประเมิน 

-ความหมาย 

-ประเภทเงินไดพึง

ประเมิน 

-การยกเวนภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

4 การคํานวณเงินไดสุทธิ 

- ฐานภาษี 

- การหักคาใชจาย 

- การหักคาลดหยอน 

- เครดิตภาษีเงินปนผล  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

5 การคํานวณภาษีและ

อัตราภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

6 วิธีการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา - การหัก

ภาษี ณ ที่จาย - การยื่น

แบบแสดงรายการ แบบ

แสดงรายการและ

กําหนดเวลายื่นรายการ

ชําระภาษี 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

7 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

- การยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล 

- แหลงเงินไดที่ตองเสีย

ภาษีเงินได

นิติบุคคล 1.หลักแหลง

เงินไดทั่วโลก 2. 

หลักอาณาเขต 

อนุสัญญาภาษีซอน 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

8 ฐานภาษีเงินได

นิติบุคคล (ตอ) - ฐาน

กําไรสุทธิ 

- การรับรูรายรับและ

รายจายทางบัญชีภาษี

อากร 

- การคํานวณกําไร

สุทธิ เงื่อนไขตาม

มาตรา 65ทวิ  65ตรี  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

9 ฐานภาษีเงินได

นิติบุคคล(ตอ) - ฐาน

จําหนายเงินกําไรออกไป

นอกประเทศ 

- ฐานรายไดกอนหักราย

จาย 

- ฐานเงินไดที่จายจาก

หรือในประเทศไทย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

10 ฐานภาษีเงินได

นิติบุคคล (ตอ) วิธีการ

เสียภาษีเงินได

นิติบุคคล - แบบแสดง

รายการและกําหนดเวลา

ยื่นรายการชําระ

ภาษี การระงับขอพิพาท

ทางภาษี  

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ทัศนีย เหลือง

เรืองรอง 

11 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม

ประมวลรัษฎากร 

-ผูมีหนาที่เสียภาษี 

-การคํานวณภาษี 

-การจัดเก็บภาษี 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

12 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม

ประมวลรัษฎากร(ตอ) -ผู

มีหนาที่เสียภาษี 

-การคํานวณภาษี 

-การจัดเก็บภาษี 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

13 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม

ประมวลรัษฎากร 

-ผูมีหนาที่เสียภาษี 

-การคํานวณภาษี 

-การจัดเก็บภาษี 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

14 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม

ประมวลรัษฎากร 

-ผูมีหนาที่เสียภาษี 

-การคํานวณภาษี 

-การจัดเก็บภาษี 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

15 อธิบาย

รายวิชา ขอบเขต วัตถุป

ระสงค และการวัดการ

ประเมินผลรายวิชา

นี้ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

ภาษีอากร 

- ความหมายของ

กฎหมาย 

- ประเภทของกฎหมาย

ภาษีอากร 

- โครงสรางของ

กฎหมายภาษีอากร 

- ลักษณะของภาษีอากร

ที่ดี 

- นโยบายภาษีอากร 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

 2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.3,3.3 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

3 2.2,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

4 2.2,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ทัศนีย เหลืองเรืองรอง 2560 ความรูท่ัวไป กฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร สํานักพิมพวิญูชน จํากัด

เพิ่มบุญ แกวเขียว 2559 ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต สําหรับนักศึกษาภาษีอากร วิทยพัฒน บจก.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

กลุมนักวิชาการภาษีอากร. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560, โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2560.เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ของอาจารยสหรัฐ  โนทะยะ

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พิมพคร้ังท่ี 9), 2552 

จิรศักด์ิ รอดจันทร. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห , สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พิมพคร้ังท่ี 2),

2556

ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. หลักกฎหมายภาษีอากร. (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: สานักพิมพวิญูชน จํากัด, 2555 

ศุภลักษณ พินิจภูวดล. กฎหมายภาษีอากร, , โครงการตําราและส่ือการสอน คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2556

www.rd.go.th


