มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801431 ชื่อวิชา ภาษีอากร
(Taxation)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
2
3
4
6
12
13

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801431 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
บุรพวิชา : ควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษี
ซ้อน
General principles of tax, procedure and the tax levy management
system of personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax
under the Revenue Code and Double taxation agreement
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
 วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ณัชชา เมืองสง
อาจารย์บงกช ดารารัตน์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์ณัชชา เมืองสง
อาจารย์บงกช ดารารัตน์

วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง

วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4
6. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 มิถุนายน 2564

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า (Course Learning Outcomes) เมื่ อ นิ สิ ต ศึ ก ษาวิ ช านี้ แ ล้ ว นิ สิ ต
สามารถ
1.1 อธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรได้
1.2 จัดทาเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
1.3 ปรับใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื้นฐานความรู้ตามหลัก
วิชาการทางกฎหมายได้
1.4 สามารถสืบค้น รวบรวม และนาเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายภาษีอากรโดยใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
1.5 แสดงออกถึงคุณธรรมจริ ย ธรรม มีวินั ยและซื่อสั ตย์สุ จริต และจัดทาผลงานทางวิช าการโดยคานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
2.2 เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการจัดทาเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้นได้
2.3 เพื่อให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพทางนิติศาสตร์

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สอนเสริม
-

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

รายวิชา
0801431 ภาษี
อากร

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา บุคคลและความรับผิดชอบ

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

























ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เ น้ น ค ว า ม มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม

4.4

4.5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ
5.1

5.2





วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์ผู้สอน
2. สอดแทรกระหว่างการเรีย นการ
สอนทุกครั้ง
3. ยกตั ว อย่ า งปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและผลกระทบของการ
ละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย

1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
ความรับผิดชอบในการส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บของ
คณะและมหาวิทยาลัย

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย
- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย 1. สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
ให้นิสิตอ้างอิงการค้นคว้าให้ถูกต้อง การบรรยาย/การสอบ
ตามหลักการอ้างอิง
2. การส่งงานตามกาหนดเวลา
3. ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

5.3 5.4

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
2. ด้านความรู้
 2.1 มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง - บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย - สอบปลายภาค
กฎหมาย ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ โดยใช้หนังสือ/เอกสารประกอบการ - ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
เข้าใจบริบทของสังคม
สอน
ท้ายคาบเรียน
- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย
 2.2 มีความสามารถในการศึกษา - มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ไปค้ น คว้ า
ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น มี โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
โลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล สามารถบู ร นา
การศาสตร์ ต่ า ง ๆ ไปประยุ ก ต์ เ พื่ อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย - มอบหมายให้นิสิต กรอกแบบแสดง
รายการภาษี และท าชิ้ น งานในการ
ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า น
กฎหมายภาษีอากร
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด - บรรยาย
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ กฎหมาย - ศึกษากรณีศึกษา
ป รั บ บ ท ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ม า ใ ช้ กั บ - มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า และ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง นาเสนอ
เหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนา
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

- สอบปลายภาค
- ทดสอบประเมินความเข้าใจ
ในเนื้อหาท้ายคาบเรียน

- มอบหมายงานกลุ่ มให้ ค้นคว้า และ - ประเมินจากการทางานที่ได้
การนาเสนอ
มอบหมาย
- มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า และ - ประเมินจากการทางานที่ได้
นาเสนอ
มอบหมาย

ผลการเรียนรู้
 4.2 มีมนุ ษย์ สั มพัน ธ์ ที่ ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 มีจิตอาสาและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน

วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ่มในคาบเรียน
- มอบหมายงานกลุ่มในคาบเรียน

วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย
- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย - ประเมินจากการทางานที่ได้
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ มอบหมาย
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
บรรยาย ปฏิบัติ
1
- อธิบายเค้าโครงการสอนและข้อปฏิบัติ
3
ในชั้นเรียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
อากร

2

3-6

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้
- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

3

- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- มอบหมายให้นิสิต
ทา Infographic
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต่อ)
- ฐานภาษี
- อานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

12

- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC

สัปดาห์
ที่

7-8

9
10

หัวข้อ/รายละเอียด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต่อ)
- อัตราภาษี
- วิธีการเสียภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- อานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

6

สอบกลางภาค
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- มอบหมายให้นิสิต
ทา Infographic
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ผู้สอน

- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- มอบหมายให้นิสิต
ทา Infographic
- ฝึกยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
- Power Point
- เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน

- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form

สัปดาห์
ที่

11

12-13

14

หัวข้อ/รายละเอียด

- อนุสัญญาภาษีซ้อน

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

3

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)
- ฐานภาษี
- อัตราภาษี
- วิธีการเสียภาษี

6

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- อานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- บรรยายผ่านระบบ
Webex
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- บรรยายในชั้น
เรียน/บรรยายผ่าน
ระบบ Webex
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ผู้สอน

อ.ณัชชา
อ.บงกช

อ.ณัชชา
อ.บงกช

- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- Power Point

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

15

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ฐานภาษี
- อัตราภาษี
- วิธีการเสียภาษี

3

16

- น าเสนอชิ้ น งานและสรุ ป ภาพรวม
ทั้งหมด

3

17
18

สอบปลายภาค
รวม

45

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- บรรยายผ่านระบบ อ.ณัชชา
Webex
อ.บงกช
- คลิปวีดีโอผ่านทาง
ระบบ TSU MOOC
- แบบทดสอบผ่าน
google form
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ณัชชา
อ.บงกช

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับการ
ประเมิน

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม ข้อ 1.1, 1.4
จริยธรรม
2. ด้านความรู้ ข้อ 2.1, 2.3
3. ด้านทักษะ
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ด้านบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ด้านการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

ข้อ 3.1

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

8,15
1.ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือ
ทดสอบย่อยท้ายคาบเรียน
ทุกสัปดาห์
2.ทารายงานกลุ่มในหัวข้อเกี่ยวกับภาษี
อากรที่น่าสนใจ
3.การผลิตสื่อนาเสนอผลงานของชิ้นงาน/
16
ทากิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม
4.สอบปลายภาค
18

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
20%
20%

20%
40%

- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินจากชิ้นงาน

ทุกสัปดาห์

-

- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินจากชิ้นงาน

ทุกสัปดาห์

-

รวม

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
1.1 จิรนันท์ ไชยบุปผา, หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร), กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
1.2 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, คาสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 13, กรุงเทพฯ : สานักอบ
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
2.1 ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, หลักกฎหมายภาษี อากร พิมพ์ครัง้ ที่ 4 , กรุ งเทพฯ : สถาบัน T. Training
Center, 2555
2.2 ทัศนี ย์ เหลื องเรื องรอง, คู่มือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2564 , พิมพ์ครั้งที่ 7 ,
กรุงเทพฯ: กรุงสยามพับลิชชิ่ง, 2564
2.3 สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563, กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์,
2563
2.4 กัมปนาท บุญรอด, “เข้าใจภาษีเงินได้ครึ่งปี ไม่ตอ้ งมีภาษี ยอ้ นหลัง ”, สรรพากรสาส์น, ปี ท่ี 57, ฉบับ
ที่ 8 (สิงหาคม), 2553
2.5 กัมปนาท บุญรอด, “สารพันปัญหาเงินได้พงึ ประเมิน”,สรรพากรสาส์น, ปี ท่ี 59, ฉบับที่ 1 (มกราคม),
2555
2.6 กาญจนา นิมมานเหมินท์, เอกสารประกอบการสอน วิชา 3401303 กฎหมายภาษี อากร (ชุดที่ 4),
เอกสารอัดสาเนา
2.7 พนิต ธีรภาพวงศ์, ภาษีบริษัทต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
2.8 อรวรรณ พจนานุรัตน์, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2547
2.9 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, คาอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : วิญญู
ชน, 2547
2.10 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
2.11 กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, หลักวิชากฎหมายภาษีอากร, กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2562

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3.3 กลุม่ คณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้ นิ สิ ตได้มีโ อกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้ งานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

