
 

แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ

รายวิชาเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร ซึ่งแต่

ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกับวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของเนือ้หาความรู้ในรายวิชา แนว

ทางการปลูกฝังทกัษะต่างๆ ตลอดจนคณุลกัษณะอ่ืนๆท่ีนกัศึกษาจะได้รับการพฒันาให้ประสบความสําเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การ

สอน การวดัและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนงัสืออ้างอิงท่ีนกัศกึษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนีย้งั

กําหนดยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะบริหารธุรกิจ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

BA 211 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

3 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

……  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร.ศิริญญา ดสุิตนานนท์ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

1/2559 / ชัน้ปีท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน   

คณะบริหารธุรกิจ  

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

30 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 การภาษีอากร  

เพ่ือให้นกัศกึษาทราบและเข้าใจถึงแนวความคดิ หลกัการของการภาษีอากร หลกักฎหมาย ภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคลภาษี มลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ รวมถึงกฎหมายภาษีสรรพสามิต ภาษีศลุกากร ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีบํารุงท้องท่ี 

และภาษีป้าย  

1.2 กฎหมายธุรกิจ 

เพ่ือให้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัตัง้ธุรกิจ ความสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลกัทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เก่ียวกับกฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรมสัญญา หนี ้ละเมิด เอกเทศสัญญารวมทัง้สัญญาทางธุรกิจ

ตา่งๆ ทัง้สญัญาซือ้ขาย สญัญาเชา่ทรัพย์ สญัญาเชา่ซือ้ สญัญาจํานอง สญัญาจํานํา เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

2.2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวนั 

2.3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในกรณีศกึษา (Case Study) 

2.4 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์คําพิพากษาศาลฎีกาโดยใช้หลกักฎหมายท่ีได้ศกึษา 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

หลกัเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอากร วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร เชน่ภาษี

เงินได้ ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทัง้ภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศลุกากร  

ภาษีท้องถ่ิน ศกึษากฎหมายแพง่และพาณิชย์ เร่ืองบคุคล นิตกิรรม สญัญา หนี ้ละเมิด เอกเทศสญัญาประเภท

ตา่งๆ หลกักฎหมายและวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัตัง้ อํานาจหน้าท่ีดําเนินการ การเลิกประกอบธุรกิจอีกทัง้ระเบียบ

ปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ไมมี่การฝึกปฏิบตัิ 

ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้า 

ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

เก่ียวกบักรณีศกึษา 

สอนเสริมตาม 

ความต้องการของ

นกัศกึษา 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

สามารถมาขอคําปรึกษาได้โดยนดัหมายล่วงหน้าท่ีคณะนิตศิาสตร์ ตกึ 2 ชัน้ 2 ท่ีเบอร์โทร 02-697-6808 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุ่งหวงั ซึ่งต้องสอดคล้องกบัท่ีระบไุว้ใน

รายละเอียดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะด้าน ให้แสดงข้อมลูตอ่ไปนี ้

1.  สรุปสัน้ๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวิชามุง่หวงัท่ีจะพฒันานกัศกึษา        

2.   คําอธิบายเก่ียวกบัวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในข้อ 1 

3.   วิธีการท่ีจะใช้วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาในรายวิชานีเ้พ่ือประเมินผลการเรียนรู้ใน

มาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

       1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1.1.1 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม และซ่ือสตัย์สจุริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

 

      1.2   วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 

1.2.2 ให้นกัศกึษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัอยา่งในกรณีศกึษา 

       1.3  วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าเรียน ความคดิเห็นของนกัศกึษาในการอภิปรายและการสง่งาน 

ท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วนและตรงตอ่เวลา 

2.  ความรู้ 

       2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ และเนือ้หาท่ีสําคญัของกฎหมายท่ีได้ศกึษา 

2.1.2 สามารถนํากฎหมายท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กบักรณีหรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

2.1.3 สามารถบรูณาการความรู้ท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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       2.2 วิธีการสอน 

บรรยายพร้อมยกตวัอย่างประกอบ 

 

       2.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการตอบคําถามในชัน้เรียน การมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางกฎหมาย แบบฝึกหดั การนําเสนอ

และจดัทํารายงานกลุม่และรายงานเด่ียว การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 

       3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ประยกุต์ความรู้และทกัษะด้านการใช้กฎหมายให้เหมาะสม 

3.1.2 สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมลู ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3.1.4 มีทกัษะภาคปฏิบตั ิตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

       3.2 วิธีการสอน 

3.2.1  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

3.2.2 ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ พร้อมกบัวิเคราะห์และปรับใช้กบั

กรณีศกึษาดงักลา่วนัน้ 

3.2.3 มอบหมายให้ทําแบบฝึกหดั ทํารายงานในกรณีศกึษา 

       3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

3.2.1  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการคํานวณภาษี วิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเดน็ปัญหา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร    

3.2.2 สงัเกตพฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ โดยพิจารณาจากตวัอยา่งตา่ง ๆ      

หรือกรณีศกึษา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

       4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 

4.1.1  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.1.2  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพตอ่เน่ือง 

4.1.3  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 

4.1.4  การปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีดีของนกัศกึษาและการปฏิบตัิตวัท่ีดีตอ่อาจารย์ 
 



- 6 - 

 

       4.2 วิธีการสอน 

มอบหมายรายงานให้นกัศกึษารับผิดชอบ 

       4.3 วิธีการประเมิน 

4.3.1 นําเสนอรายงานในกรณีศกึษาท่ีได้ทํารายงาน  

4.3.2 สง่แบบฝึกหดัเป็นรายครัง้ 

4.3.3 การตอบข้อซกัถามของอาจารย์และเพ่ือนนกัศกึษา 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

  ใช้อินเทอร์เน๊ตในการสืบค้นข้อมลู 

       5.2 วิธีการสอน 

 ใช้การเรียนการสอนผา่น iPad และ iTunes U 

 

       5.3 วิธีการประเมิน  

 ประเมินจากการทํารายงานและการรายงานหน้าห้องเรียน การใช้ iPad ในการตอบการบ้านและการ

ค้นคว้าข้อมลู 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 แนะนําวิชา และการเรียนการ

สอน 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย

ธุรกิจและภาษีอากร 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

2 ประเภทของกฎหมาย ความรู้

เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายลกัษณะนิตกิรรม

สญัญา  หนี ้ละเมิด 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 
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3 กฎหมายลกัษณะ หนี ้ละเมิด 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

4 กฎหมายลกัษณะทรัพย์สิน 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

5 กฎหมายซือ้ขาย กฎหมาย เชา่

ทรัพย์ เชา่ซือ้ 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

6 กฎหมายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

7 รายงาน/ทบทวนก่อนสอบกลาง

ภาค 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

 สอบกลางภาค 

9 การจดัตัง้องค์กรธุรกิจและ

หุ้นสว่นบริษัท 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

10 กฎหมายเก่ียวกบัการระงบัข้อ

พิพาททางเลือก กระบวนการ

พิจารณาคดีในศาล เบือ้งต้น 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

11 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษี

อากรและการคลงัสาธารณะ 

3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

12 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

13 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 
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14 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

15 ภาษีศลุกากร/ภาษีสรรพสามิต 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

16 รายงาน/ทบทวนก่อนสอบ 3 - บรรยาย ถาม-ตอบ 

- Power point 

- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ ดร.

ศริิญญา ดสุิตนา

นนท์ 

17 สอบปลายภาค 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ท่ีประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1.1 – 1.3, 

2.1 – 2.3, 

3.1 – 3.3 

สอบกลางภาค 8 30 % 

1.1 – 1.3, 

2.1 – 2.3, 

3.1 – 3.3 

สอบปลายภาค 17 40 % 

1.1 – 1.3, 

2.1 – 2.3, 

3.1 – 3.3 

เข้าห้องเรียน + การบ้าน ตลอดภาคการศกึษา 15 % 

1.1 – 1.3, 

2.1 – 2.3, 

3.1 – 3.3 

รายงาน ตลอดภาคการศกึษา 15 % 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลกัสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

 



- 9 - 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตาํราและเอกสารหลัก 

1. ไพจิตร  โรจนวานิช, คําอธิบายประมวลรัษฎากรภาษีสรรพากร. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2553.  

2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป, ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และคณะ. ดร.ศ ,2544 , สํานกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, กรุงเทพฯ 

3. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักฎหมาย, 2542, มานิตย์ จมุปา และคณะ, สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ 

4. กฎหมายเบือ้งต้นทางธุรกิจ, 2547, รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

กรุงเทพฯ 

5. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป, 2548, สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

หนว่ยท่ี 1 - 7, สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ 

6. อรวรรณ พจนานรัุตน์, กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2547. 

7. ชยัสิทธิ ตราชธูรรม, คูมื่อการศกึษาวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (แก้ไขเพิ่มเตมิ), กรุงเทพฯ : 

สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา, 2549. 

8.  กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552, กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2552. 

9.  สมคดิ บางโม, รศ. ภาษีอากรธุรกิจ, กรุงเทพฯ : วิทยพฒัน์,  2551. 

  10. ประภาศ  คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, กรุงเทพฯ: บี.เจ เพลท โปรเซสเซอร์, 2542 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา เชน่ เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เว็บไซต์ศาลยตุธิรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนกัศกึษา ผา่นระบบการประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

1.2 ผลการทดสอบความแม่นยําและความรู้เก่ียวกบัรายวิชากฎหมายภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

1.3 ผลการทดสอบความเข้าใจในการใช้ความรู้ในรายวิชากฎหมายภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

1.4 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของรายวิชาภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

2.2 การทวนสอบจากผลการประเมินในรายวิชาดงักลา่ว 

2.3 การเข้าเรียนในชัน้เรียนของนกัศกึษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 นําเอาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และข้อเสนอแนะของนกัศกึษามาปรับปรุงวิธีการสอน 

3.2 ปรับปรุงเนือ้หาในส่ือการสอน และกรณีศกึษาท่ีใช้ประกอบการสอนให้มีความทนัสมยั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ 

ในวิชาได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษารวมถึงพิจารณาจากผลการ 

ทดสอบยอ่ย การถามตอบ และหลกัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชา  

5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดรายวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 

5.2 เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในกฎหมายเฉพาะเร่ือง เพ่ือให้นกัศึกษามีความเข้าใจ 

และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ได้กว้างขวางขึน้ 

5.3 ควรจะมีตํารารายวิชาการภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจของวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 

5.4 วิชานีเ้ป็นวิชาท่ีสําคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในวิทยาลัย

ผู้ประกอบการในอนาคตเป็นอย่างย่ิง จึงควรแยกเป็น 2 วิชา คือ กฎหมายธุรกิจวิชาหนึ่ง และกฎหมายภาษีอากร

อีกวิชาหนึ่ง ทัง้นี ้เพ่ือให้เนือ้หามีความครอบคลุมในทุกเร่ือง ซึ่งจะยงัผลให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาแก่นกัศึกษา

มากท่ีสดุ 
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