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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ  หลักสูตรการบัญช ี

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
3351101  การภาษีอากร 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และเป็นในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อ. อุษา จูฑะสุวรรณศิร ิ

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี …1…  ปีการศึกษา 2559  ของช้ันปีที่ …2…….. 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
      
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี  

 
๘. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
๙. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
       

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.  เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ และหลักการพื้นฐานของการบัญชีภาษีอากร 
           2.  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของการบัญชีกับการภาษีอากร 
           3.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้และหลักการที่ส าคัญในการจัดท าภาษีเพื่อน าส่งกรมสรรพากรเพื่อค านวณ
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เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง 
           4.  เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดทักษะและความเข้าใจการเสียเสียภาษี 
           5.  เพื่อให้ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีในการจัดภาษีเพื่อส่งผลดีกับประเทศชาติต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
               เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

หมวดที่ ๓ ลักษณะการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 

                 เป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่างการบัญชีภาษีอากร กับ การภาษีอากรเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยศึกษาถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถท าบัญชี และส่งภาษีอากรได้ถูกตอ้งตามประมวลรัษฎากร๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช/้ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
........45......... ชั่วโมง  

สอนเสริม  
.....สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษา....... 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

- 

การศึกษาด้วยตนเอง 
ตัวอย่างค าวินิจฉัยของ
กรมสรรพากร  เป็น
การศึกษาเพิ่มเติมใน
ส่วนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

………อาจารย์ผู้สอนก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและแบบฝึกหัดเป็นเวลา 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ๑.๑.๑  ตระหนักถึงคุณค่าของค าว่าคุณธรรม จริยธรรม 
             ๑.๑.๒  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
             ๑.๑.๓  มีภาวะผู้น า ผู้ตาม การท างานเป็นทีม 
             ๑.๑.๔  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
             ๑.๑.๕  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของสังคม 
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             ๑.๑.๖  วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
             ๑.๑.๗  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑.๒.  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 ๑.๒.๑ บรรยายโดยใช้กรณีศึกษาท่ีมีสาระเกี่ยวข้องกับความส าคัญของคุณค่าแห่งวิชาชีพ เช่น กรณีศึกษาของภาษีด้วย
วิธีการต่าง ๆ  และแนวปฏิบัติที่ดีด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  ๑.๒.๒ ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบของการขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการศึกษาค้นคว้าและ
ยกตัวอย่างในการอภิปราย 
              ๑.๒.๓ให้นักศึกษาหากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมายกตัวอย่าง วิเคราะห์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ๑.๓.   วิธีการประเมินผล  
 - ความมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
             -  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการอภิปรายและใช้เป็นแบบทดสอบ 
๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

 ผูศ้ึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของงบการเงินที่จะน าไปเสียภาษีอากร ข้อแตกต่างของบัญชีภาษี
อากร กับ ภาษีอากร  การปรับปรุงงบการเงินเพ่ือน าไปเสียภาษี  กฎหรือข้อจ ากัดในทางภาษี  โอกาสที่เกิดขึ้นจากการ
การเสียภาษีผิดพลาด จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในการเสียภาษี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ
การบัญชีได้ 
 
 

 ๒.๒.   วิธีการสอน 
๒ .๒.๑   ใช้การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๒ .๒.๒  ใช้วิธีการ ศึกษาแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning) 

    ๒ .๒.๓  การ ท างานกลุ่มและน าเสนอรายงาน 

    ๒.๒.๔  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
    ๒.๒.๕  อภิปรายหลักการท ากิจกรรม 

  ๒.๓. วิธีการประเมินผล 
                  ๒.๓.๑  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย 
                  ๒.๓.๒ ประเมินจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
                  ๒.๓.๓  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  ๓.๑.๑  พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพทางการบัญชี 
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              ๓.๑.๒  พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า   
 ๓.๒.   วิธีการสอน 
   ๓ .๒.๑   สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
               ๓ .๒. ๒   มอบหมายแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
               ๓ .๒. ๓   อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา  
๓.๓   วิธีการประเมินผล  

 ๓.๓.๑ รายงานจากการน าเสนอแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา 
             ๓.๓.๒ การอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ในชั้นเรียน 
             ๓.๓.๓ ผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

   ๔.๑.๑    เสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน 
               ๔.๑.๒   เสริมสร้างทักษะในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 
               ๔.๑.๓    เสริมสร้างความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
               ๔.๑.๔    เสริมสร้างทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สภานภาพ ในสังคมระดับต่าง ๆ 
  ๔.๒  วิธีการสอน 
    ๔ .๒.๑   จัดกิจกรรมกลุ่ม และมอบหมายกรณีศึกษาเพื่อน าเสนอผลงาน 
               ๔ .๒. ๒  วิเคราะห์เหตุการณ์ บ้านเมือง สังคม ข่าวเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ 
  ๔.๓   วิธีการประเมินผล 
     ๔.๓ .๑   ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
                ๔.๓.๒  ประเมินจากการรายงานผลความก้าวหน้างานที่มอบหมายเป็นระยะ 
 
๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     ๕.๑.๑  พัฒนาทักษะการคิดค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
                 ๕.๑.๒  พัฒนาทักษะด้านการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน และ การน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยี          
                 ๕.๑.๓   พัฒนาทักษะการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยี 
                  ๕.๑.๔  พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต     
๕.๒  วิธีการสอน 
                 ๕.๒.๑  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เนต วิเคราะห์และน าเสนอด้วยการบรรยาย และ
พร้อมอ้างอิงแหล่งท่ีมา 
                 ๕.๒.๒  น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม          
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๕.๓   วิธีการประเมินผล 
                 ๕.๓.๑  ประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
                 ๕.๓.๒  ประเมินผลจากการน าเสนอ  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

๑ การภาษีอากร 
-ความหมาย 
-โครงสร้างของภาษีการ 
-อัตราภาษีอากร 
-การช าระภาษีอากร 
 

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-แจกแผนการสอน 
-บรรยาย อภิปราย 
-ชี้แจงแนวทางจัดกิจกรรม 
-ประเมินความรู้เดิม
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเรียน 
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๒ - ๓ การภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 
-  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร 
-เงินได้พึงประเมิน 

-การหักค่าลดหย่อน 

-การค านวณภาษ ี

๖ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรยาย อภิปราย 
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๔ 
-การค านวณภาษหัีก ณ ที่จ่าย 

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 

 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

- -บรรยาย อภิปราย 
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

๕ ภาษีเงินได้จากการขาย 
อสังหาริมทรัพย์ 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และวิธีการจัดเก็บ
ภาษ ี

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง   

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

 -บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๖ การค านวณภาษีจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 
 
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรยาย อภิปราย 
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

 ๗ 

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

 -บรรยาย อภิปราย 
 -บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๘ สอบกลางภาค      

๙ - ๑๐ 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
- ฐานภาษ ี

- ประเภทการเสียภาษ ี

๖ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

 -บรรยาย อภิปราย 
 -บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลครี่งป ี - ท าแบบฝึกหัดทบทวน
การเรียน 
 

๑๑ - 
๑๒ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
-ลักษณะทั่วไป 
-การเสียภาษ ี
-ฐานภาษ ี
-อัตราภาษ ี

๖ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรยาย อภิปราย             
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๑๓ 

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
-การประกอบการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
-ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ 

๓ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

 -บรรยาย อภิปราย 
 -บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๑๔ - 
๑๕ 

อากรแสตมป์ 
-ความหมายของอากรแสตมป ์

-การยกเว้นอากรแสตมป ์
-อัตราอากรแสตมป ์

๖ - การบรรยายในชั่วโมง  
- การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง

เรียน 
- ท าแบบฝึกหัดทบทวน

การเรียน 
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรยาย อภิปราย 
-บรรรยาย Power 
Point 

การท าแบบฝึกหัด 
การสอบถามในชั้นเรียน 
การทดสอบย่อย 

๑๖ สอบปลายภาค      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑  ๑.๑  
 ๒.๑ 
 ๓.๑ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๑๑ 
๑๕ 

๔๐ % 
๓๐ % 

๒  ๑.๑  
 ๒.๑ 
 ๓.๑ 
 ๔.๑ 
 ๕.๑ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้าและน าเสนอ 
รายงานกลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม 

        ๑-๑๕ ๒๐ % 
 

๓ ๑.๑ 
๔.๑ 

การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

        ๑-๑๕ ๑๐ % 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
รศ.สมคิด บางโม, การภาษีอากร, ราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ, 2555. 
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร,การภาษีอากร,กรมสรรพากร,กรุงเทพฯ,2556. 

        
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่มี  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

วารสารสรรพากร ของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th 

 

 

 

http://www.rd.go.th/


 

  
 

10 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในส่วนของ นักศึกษาผู้เรียนในแต่ละหมู่นั้น ผู้สอนของทุกหมู่เรียนจะ
ประชุมตกลงกันในกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้ได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาที่สอนในแนวทาง
เดียวกัน และน ามาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการปรับปรุงต่อไป 
 กิจกรรมที่จะน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศึกษา  ได้แก่ 
 ๑.๑  ผู้สอนจัดกิจกรรมพบนักศึกษาเป็นกลุ่มซ่ึงใช้กลุ่มท่ีได้จัดไว้ในการมอบหมายงาน กรณีศึกษา    เพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในสาระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ด าเนินอยู่ 
 ๑.๒  ผู้สอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นในการท างาน 
 ๑.๓  ผู้สอนมอบหมายให้ นักศึกษาแต่ละคนเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่ด าเนิน
อยู่ 
 ๑.๔  จัดให้มีการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบกลางภาค 
เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบและสามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอนโดยผู้ร่วมทีมการสอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการ ดังนี้ 
              ๒.๑  การประเมินการสอนโดยผู้ร่วมทีมการสอนด าเนินการโดยให้ผู้สอนได้เข้าสังเกตการณ์การสอนของหมู่
เรียนอ่ืน แล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันพร้อมข้อเสนอแนะ 
 ๒.๒  การประเมินการสอน โดยผู้ร่วมทีมการสอนร่วมกันออกข้อสอบและใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทดสอบผู้เรียน
เพื่อวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามที่ระบุ  
 ๒.๓  การประเมินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการทวนสอบข้อสอบก่อนน าไปใช้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบข้อสอบก่อนน าไปใช้ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยน าผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทุกสัปดาห์ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การปรับปรุงการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยน าผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
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 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทุกสัปดาห์ 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพในข้อ ๑. และ ข้อ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมท้ังการน าไปปรับปรุงการสอนใน
ข้อ ๓. แล้วนั้น เพื่อให้การสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพอันน าไปสู่การผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่         มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 ๕.๑  เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน โดยการให้มีอาจารย์ผู้สอนเดิมอยู่อย่างน้อย ๑ คน แล้วจัดอาจารย์ผู้สอนใหม่
เข้ามาหากสามารถด าเนินการได้ เพื่อให้ได้รับมุมมองใหม่จากอาจารย์ผู้สอนท่านใหม่  
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ 
ตามท่ีได้รับจากผลการประเมิน 
 
 


