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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและรายชื่อวิชา
3532201 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
2. จํานวนหน(วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
กลุ2มวิชาเฉพาะด8าน บังคับเรียน
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย.ผูสอน
4.1 อาจารย.ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย:ประจําสาขาการเงินและการธนาคาร
4.2 อาจารย.ผูสอน
อาจารย: ป=ยะดา คัมภิรานนท:
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป5ที่เรียน
เป=ดสอนภาคเรียนที่1/2558
หมู2เรียน (55/87)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมาก(อน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
8. สถานที่เรียน
631 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล(าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ(งหมายและวัตถุประสงค.
1. จุดมุ(งหมายรายวิชา
เพื่อให8นักศึกษามีความรู8ความเข8าใจในหลักเกณฑ: วิธีประเมินการจัดเก็บภาษีอากรต2าง ๆ
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข8อง สามารถคํานวณภาษีอากรได8อย2างถูกต8อง รวมทั้ง
นําไปประยุกต:ใช8ในการปฏิบัติงานและใช8ในชีวิตประจําวันได8
2. วัตถุประสงค.ในการพัฒนารายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให8นักศึกษามีความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข8อง
2. เพื่อให8นักศึกษาสามารถประยุกต:ใช8ความรู8เกี่ยวกับภาษีอากรในการประกอบวิชาชีพได8
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3. เพื่อให8นักศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและพัฒนาความรู8
ทางภาษีอากรได8
4. เพื่อให8นักศึกษาสามารถใช8เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข8องกับภาษีอากรได8
5. เพื่อปลูกจิตสํานึกให8นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และคํานึงถึง
ประโยชน:ส2วนรวม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษานโยบายภาษี อากร หลักเกณฑ: ในการจัด เก็บ และรายละเอียดในการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับภาษีอากร ทางด8านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยื่นแบบรายการ
และการเสียภาษี ทางธุรกิจ การอุทธรณ: ต2อพนักงานเจ8าหน8าที่ ในเรื่องภาษี อากรแต2ล ะประเภท
ปSญหาต2างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช(ต(อภาคการศึกษา
บรรยาย/ชั่วโมง
สอนเสริม
48

ตามความต8องการ
ของนักศึกษา

การฝVกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝVกงาน

การศึกษาด8วยตนเอง
ชั่วโมง/สัปดาห:

ไม2มี

96

3. จํานวนชั่วโมงต(อสัปดาห.ที่อาจารย.ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชากรแก(นักศึกษาเปAน
รายบุคคล
- อาจารย:จัดเวลาให8คําปรึกษาเปXนรายบุคคลหรือรายกลุ2มตามความต8องการ
ในช2วงเวลาทํางานทุกวันศุกร: เวลา 08.30-12.00 น.
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู(รายวิชา
กลุ(มวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน)
5. ทักษะการ
วิเคราะห.เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ.
1.คุณธรรม
3.ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2.ความรู
ระหว(างบุคคลและ
จริยธรรม
ปFญญา
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

รหัส
และชื่อ
รายวิชา

3532201
การภาษี
อากรธุรกิจ

   

สัญลักษณ.
สัญลักษณ.



  

   

    

   

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู(รายวิชา
(Curriculum mapping)
มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค2า รู8และเข8าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญต2อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2. มีวินัย ตรงต2อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย:สุจริต มีความรับผิดชอบต2อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟSงความคิดเห็นของผู8อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค2าและศักดิ์ศรีของความเปXน
มนุษย:
4. ประพฤติตนเปXนแบบอย2างที่ดีต2อผู8อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข8อบังคับต2าง ๆ ขององค:การ และสังคม
3
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มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

2. ดานความรู
1. มีความรู8และความเข8าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปXนพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาการ
ภาษีอากรธุรกิจ
2. มี ความรอบรู8 กว8 างไกลและติ ด ตามความก8 า วหน8 าทางวิช าการในวิ ช าที่ ศึ กษา รวมทั้ งเข8 าใจ
หลักการและประยุกต:ใช8เพื่อแก8ไขปSญหาต2าง ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู8ในวิชาที่ศึกษากับความรู8ในศาสตร:อื่น ๆ ที่เกี่ยวข8อง
4. รู8เท2าทันสถานการณ:ความเปลี่ยนแปลงต2าง ๆ ทั้งในระดับท8องถิ่น ชาติและนานาชาติ
3. ดานทักษะทางปFญญา
1. คิดอย2างมีวิจารณญาณและอย2างเปXนระบบ
2. ตระหนักรู8ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให8มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถสืบค8น วิเคราะห: ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช8แก8ปSญหาอย2างสร8างสรรค:
4. กําหนดกรอบแนวคิด เกี่ ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปXน ไปได8ที่จ ะบรรลุเปe าหมายที่
กําหนด
5. สามารถประยุกต:ใช8กระบวนการทางวิทยาศาสตร:และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก8ปSญหา
4. ดานทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข8าใจความแตกต2างระหว2างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ:ที่ดีกับผู8อื่น
2. สามารถให8ความช2วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก2การแก8ไขปSญหาสถานการณ:ต2าง ๆ ในกลุ2ม
ทั้งในบทบาทผู8นําหรือผู8ร2วมทีมงาน
3. มีทักษะกระบวนการกลุ2มในการแก8ปSญหาสถานการณ:ต2าง ๆ
4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได8อย2างเหมาะสมกับบทบาท หน8าที่ และความรับผิดชอบ
5. มีทักษะในการสร8างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย8งในกลุ2มหรือองค:กรอย2างเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค:กรและสังคมอย2างต2อเนื่อง
4
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มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

5. ดานทักษะการวิเคราะห.สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
1. สามารถประยุกต:ใช8วิธีการทางคณิตศาสตร:และสถิติ ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได8อย2าง
เหมาะสม
2. สามารถใช8ภาษาไทยและภาษาต2างประเทศในการสื่อสารได8อย2างถูกต8อง เหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
3. สามารถเลือกใช8เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต2อสื่อสาร และนําเสนอข8อมูลข2าวสารได8อย2างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถใช8ความรู8พื้นฐานทางคณิตศาสตร:และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและ
การวิเคราะห:ข8อมูล
5. สามารถติดตามความก8าวหน8าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ:โลกปSจจุบัน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ(มมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุ(งหวัง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการตระหนักในคุณค(า รูและเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญต(อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
- ซื่อสัตย: เสียสละ อดทน มีอุดมการณ:ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส2วนรวม (ค2านิยมหลักข8อ 2 )
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- บรรยาย อภิปราย เพื่อให8นักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญทางภาษีอากรธุรกิจ เพื่อความ
เข8าใจในคุณค2า และเกิดเจตคติที่ดีต2อวิชาการภาษีอากรธรุกิจ พร8อมยกตัวอย2าง
กรณีศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณที่เกี่ยวข8องกับการภาษีอากรธุรกิจ
- ผู8สอนและผู8เรียนกําหนดข8อตกลงและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนร2วมกันในเรื่อง
ต2างๆ เช2น การแต2งกาย การส2งงาน และความตรงต2อเวลาในการเข8าชั้นเรียน เพื่อ
ปลูกฝSงให8นักศึกษามีระเบียบวินัย ตลอดจนการปฏิบัติที่เปXนไปตามระเบียบของ
5
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มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบ อดทนและรับฟSงความคิดเห็นของผู8อื่น มีความ
ซื่อสัตย:ต2อตนเอง
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในคาบเรียนโดยการยกตัวอย2างข2าวที่เกิดขึ้นในสื่อต2างๆที่
กําลังเปXนที่สนใจโดยเน8นความรับผิดชอบต2อสังคมการมีจิตสํานึกการรับผิดชอบต2อ
ตนเองครอบครัวและสังคม
- กําหนดให8นักศึกษาทําแบบฝVกหัด
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข8าชั้นเรียนและการส2งงานที่มอบหมายให8ตรงต2อเวลา
- ประเมินผลจากจากความรับผิดชอบในการทําแบบฝVกหัดด8วยตนเอง
- ประเมินผลจากการวิเคราะห:กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปAน
พื้นฐานในเนื้อหาวิชาการภาษีอากรธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
- มอบหมายกรณีศึกษาและแบบฝVกหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช2นการทําแบบฝVกหัด การตอบคําถามและ
การตั้งข8อซักถามของผู8เรียนได8อย2างมีเหตุผล การแสดงการมีส2วนร2วมในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่มอบหมายรายบุคคล กลุ2ม และการวิเคราะห:
กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
3. ทักษะทางปFญญา
3.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจในการคิดอย(างมีวิจารณญาณและอย(าง
รอบคอบ
- ใฝfหาความรู8 หมั่นศึกษาเล2าเรียนทั้งทางตรงและทางอ8อม (ค2านิยมหลักข8อ4)
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3.2 วิธีการสอน
- การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ2มคือ บรรยาย ฝVกปฏิบัติในชั้นเรียนร2วมกันการทํา
แบบฝVกหัด โดยฝVกให8นักศึกษาคิดวิเคราะห:อย2างมีเหตุผล และใช8ดุลยพินิจในการแก8ไข
ปSญหา ในสถานการณ:ต2างๆได8อย2างเหมาะสม
- มอบหมายให8ผู8เรียนค8นคว8า สืบค8นข8อมูลเกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจจาก Website
ของกรมสรรพากร
- วิเคราะห:กรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปFญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลจากของการตอบคําถามได8อย2างมีเหตุผล และการตั้งข8อซักถาม การแสดง
การมีส2วนร2วมในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการทําแบบฝVกหัดและการวิเคราะห:กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจในความแตกต(างระหว(างบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธ.ที่ดีกับผูอื่น
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู8น8อยรู8จักการเคารพผู8ใหญ2 (ค2านิยมหลักข8อ8)
4.2 วิธีการสอน
- มีการกล2าวทักทายระหว2างผู8เรียนและผู8สอนทุกครั้งก2อนการบรรยาย มีการแสดงความ
เคารพอาจารย:ผู8สอนโดยการไหว8เมื่อเข8าชั้นเรียน เพื่อให8นักศึกษารู8จักการเคารพ
อาจารย:ผู8สอนเพื่อการ มีระเบียบวินัยที่ดี
- มอบหมายงานให8ทํางานเปXนกลุ2มและงานรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และเพื่อนร2วมกลุ2ม และเพื่อนในชั้น
เรียน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการทํางานเปXนทีม
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5. ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกต.ใชวิธีวิธีการทางคณิตศาสตร.และสถิติ ในการ
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอย(างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ2ม
- ใช8 PowerPoint ประกอบการสอนในชั้นเรียน ที่สามารถทําความเข8าใจได8ง2าย
- มอบหมายแบบฝVกหัดเพื่อฝVกทักษะการคิด และการคํานวณตัวเลข
- การมอบหมายงานที่ต8องมีการสืบค8นข8อมูลด8วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต8องมีการนําเนื้อหาความรู8ในรายวิชาและนําเสนอในรูปเอกสาร
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากผลงานที่ใช8ทักษะการคํานวณ
- ประเมินผลจากทักษะการใช8สื่อเทคโนโลยีและการใช8ภาษาจากการผลงาน
- ประเมินผลการทํารายงานที่มีการสืบค8นข8อมูลและการนําเสนอรายงานด8วย
สื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีส2วนร2วมในการทํางานกลุ2มและการอภิปราย
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห:
หัวข8อ
ที่
1
ความรู8ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู8สอน
และสื่อที่ใช8
แนะนําแผนการสอน
อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:
บรรยาย Power point/
อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด

2

ภาษีเงินได8บุคคลธรรมดา

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
8
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สัปดาห:
หัวข8อ
ที่
3
ภาษีเงินได8บุคคลธรรมดา (ต2อ)

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู8สอน
และสื่อที่ใช8
บรรยาย Power point/ อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:
อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด

4

ภาษีเงินได8บุคคลธรรมดา (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
5

ภาษีเงินได8บุคคลธรรมดา (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
6

ภาษีเงินได8บุคคลธรรมดา (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
7

สอบกลางภาค

3

8

ภาษีเงินได8นิติบุคคล

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
9

ภาษีเงินได8นิติบุคคล (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
10

ภาษีเงินได8นิติบุคคล (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
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สัปดาห:
หัวข8อ
ที่
11
ภาษีมูลค2าเพิ่ม

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู8สอน
และสื่อที่ใช8
บรรยาย Power point/ อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:
อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด

12

ภาษีมูลค2าเพิ่ม (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
13

ภาษีมูลค2าเพิ่ม (ต2อ)

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
14

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
15

อากรแสตมปk

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
16

กฎหมายการบัญชี

3

บรรยาย Power point/

อ.ป=ยะดา คัมภิรานนท:

อภิปราย ยกตัวอย2าง/
ถาม-ตอบ/แบบฝVกหัด
17

สอบปลายภาค

3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมิน
2.3,3.3

1.3,2.3,3.3,4.3
5.3
1.3,2.3,3.3,4.3
5.3

งานที่จะใชประเมินผูเรียน
สอบ
-

กลางภาค
ปลายภาค
การทํางานเกลุ2มและเสนอผลงาน
การส2งงานตามที่มอบหมาย
การเข8าชั้นเรียน
การมีส2วนร2วมอภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาห.ที่กําหนด
7
17
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส(วนของการ
ประเมิน(%)
30
40
20
10

3. เกณฑ.สรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

คะแนน
80 ขึ้นไป
75-79
70-74
60-69
50-59
45-49
40-44
0-39

เกณฑ.การพิจารณา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช8
พอใช8
อ2อน
อ2อนมาก
ตก
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กลุ2มนักวิชาการภาษีอากร.(2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ:เรือนแก8ว
การพิมพ:.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข8อง เอกสารที่ผู8สอนเพิ่มเติม
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนนากลุ2มระหว2างผู8เรียนกับผู8สอน
- การสะท8อนคิดของผู8เรียน
- แบบประเมินผู8สอน
2. กลยุทธ.การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ:สอน
- ผลการสอบ/การเรียนรู8
- การทบทวนการสอบผลการประเมินการเรียนรู8
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร2วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู8ของ
นักศึกษา(เกรด) และโครงการ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาภายใน5ปuตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- นําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง
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