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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา : คณะนิติศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
0801218 หุ้นส่วนบริษัท (Partnership and Corporations) 
 
โดยในรายวิชานี้ได้วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ

กิจกรรม โดยจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

จริงของผู้เรียน โดยสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้สอนและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบ

ความสำเร็จในการเรียนรู ้

นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม

โดยปรากฏผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

 
2. จำนวนหนว่ยกิต 

3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา วิทยาเขตสงขลา  
อาจารยบ์งกช ดารารัตน ์วิทยาเขตพัทลุง 

5. ภาคเรียน/ชั้นปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนปลาย ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pro-requisite) 



ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) 

ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสงขลา และอาคารเรียนรวมวิทยาเขตพัทลุง 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 พฤศจิกายน 2564 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อใหผู้้เรยีน 
1.1 อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจได้ และสามารถอธิบายความแตกต่างของกิจการเจ้าของราย

เดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทได้อย่างถูกต้อง 
1.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้ 
1.3 สามารถเขา้ใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายเรื่องนั้น ๆ ที่มีต่อสงัคมได ้
1.4 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นและนำไปความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ

เพื่อการอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่ 

กว้างไกลในการปรับใช้กฎหมายอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ใน
การพิจารณาจัดต้ังองค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 

1.6 สามารถสบืค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์สังเคราะห์ สรุปประเด็น นำเสนอและสื่อสารในประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งมั่นในการนำ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดต้ังองค์กรธุรกิจไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม 

1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในการพิจารณาข้อพิพาทโดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชนและมีจรรยาบรรณในวินิจฉัยและการ
ปรับใช้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในชีวิตประจำวันและการประกอบวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 



2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์กฎหมาย
ยุคโลกาภิวัฒน ์

2.2 เพื่อให้นิสติได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกช้ันเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการ
สร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะละการดำเนนิการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 และกฎหมายบริษัท

มหาชน 

2.หัวข้อและจำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมง/ภาค - - 90 ชั่วโมง/ภาค 

 

3.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางวิชาการแก่นสิิตเปน็รายบคุคล 

วิธีการให้คำแนะนำโดยการจัดเวลาให้คำปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็น

เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยประกาศให้นิสติทราบในชั้นเรียนหรือติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าห้องทำงานของ

อาจารย ์

 

 



 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

- คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ ออ่นน้อมถ่อมตน    

     ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 1.2 มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

  1.3 ตระหนักและเห็นคณุค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ 

      มนษุยชน   

 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม 

- วิธีการสอน 

  (1) การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 

(2) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง 

(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 

- วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามกำหนดเวลา 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. ความรู้ 

- ความรู้ที่ต้องได้รับ 

         2.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 

         2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จำเป็น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

สามารถ       บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได ้

         2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย  

- วิธีการสอน 

 (1) บรรยาย 



(2) อภิปราย 

(3) การทำงานกลุ่ม 

(4) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

(5) มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

(6) การทำแบบฝึกหัด  

- วิธีการประเมินผล 

   (1) ประเมินจากผลงาน /ชิ้นงาน 

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

- ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ 

       ข้อเท็จจริงในสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม  

         3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

- วิธีการสอน 

 (1) บรรยาย 

(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม 

(3) ฝึกให้คิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 

- วิธีการประเมินผล 

  (1) สอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

        4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

        4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

        4.3 จิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของชุมชนและสังคม  

        4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่รว่มกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

        4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- วิธีการสอน 



 (1) บรรยายในชั้นเรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน 

 (2) การทำงานเป็นกลุ่ม 

- วิธีการประเมินผล 

  (1) ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 

  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามเวลา 

  (3) ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

         5.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นำเสนอ 

และ  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยแีละสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทนั 

          5.3 มทีักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ 

          5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได ้

- วิธีการสอน 

   (1) เน้นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 

  (3) มอบหมายงานให้นิสิตทำรายงานเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ

อินเตอร์เน็ต 

- วิธีการประเมินผล 

   (1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม 

  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามกำหนดเวลา 

  (3) ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช ้

ผู้สอน 

1-2 บททั่วไป เช่น 
-หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศ
ไทย 
-ความหมายของธุรกิจ 
-คำจำกัดความทั่วไปของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท 

6 ประเมินผลก่อนการเรียนและหลัง
เรียน /power point / ข่าวสาร
ตามสื่อพิมพ์ต่างๆ/หนังสือเอกสาร
การสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 
หน่วยที่ 1-7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/
เอกสารประกอบการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรยุทธ ปักษา 
 /ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
กรรณภัทร ชิตวงศ์ 

3-5 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช่น 
-ความหมายและลักษณะของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
-การจัดต้ังห้างหุ้นส่วนสามัญ 
-ทุนและการจดัการห้าง
หุ้นส่วนสามัญ 
-ทุนและการจดัการห้าง
หุ้นส่วนสามัญ 
-การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
รวมถึงการชำระบัญช ี
-ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

9 power point / หนังสือหุ้นส่วน
บริษัท ของ โสภณ รัตนากร /
ข่าวสารตามสื่อพิมพ์ต่างๆ/
วิเคราะห์บทความ ความรับผิดของ
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ของ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม/เอกสาร
ประกอบการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ธีรยุทธ ปักษา 
/ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
กรรณภัทร ชิตวงศ์ 

6-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น 
-ความหมายและลักษณะของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
-การจัดต้ังห้างหุ้นส่วนจำกัด 
-การจัดการการห้าง 
-ความเก่ียวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนด้วยกัน 
-การควบห้างหุ้นส่วนจำกัด 

6 -power point / ข่าวสารตามสื่อ
พิมพ์ต่างๆ/หนังสือกฎหมาย
ลักษณะห้างหุ้นส่วนจำกัด ของ 
ศ.สหธน รัตนไพจิตร/เอกสาร
ประกอบการสอน 
-บ ร รย าย  ศึ ก ษ า ก รณี ศึ ก ษ า 
นำเสนอและอภิปรายโดยการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรยุทธ ปักษา 
/ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
กรรณภัทร ชิตวงศ์ 



การเลิกห้างและการชำระ
บัญช ี
-ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงที่เกดิขึ้นในคำ
พิพากษาฎีกาที่ได้มอบหมาย
ให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าและ
นำเสนอโดยการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

-ลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้งเพื่อให้นิสิต
ไป ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ต าม ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนและ
นำเสนอโดยการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 

8 สอบกลางภาค    
9-13 บริษัทจำกัด เช่น 

-ลักษณะของบริษัทจำกัด 
-การจัดต้ังบริษัทจำกัด 
-หุ้นและผู้ถือหุน้ 
-วิธีจัดการบริษัทจำกัด 
-การเลิกบริษัทจำกัด 
 

15 Power point / วิเคราะห์บทความ 
บริษัทมหาชนจำกัด ของสหัส สิง
หวิริยะ / หนังสือหุ้นส่วนและ
บริษัท ของ สมศักดิ์ เอี่ยมพลับ
ใหญ่/เอกสารประกอบการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรยุทธ ปักษา 
/ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
กรรณภัทร ชิตวงศ์ 

14-16 -บริษัทมหาชนจำกัดและ
ทบทวนเน้ือหาก่อนการสอบ
ปลายภาค 
-ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงที่เกดิขึ้นในคำ
พิพากษาฎีกาที่ได้มอบหมาย
ให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าและ
นำเสนอ 

6 -ทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค 
รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ ยนข้อ
ซักถาม 
-บรรยายศึกษากรณีศึกษา  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรยุทธ ปักษา 
/ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
กรรณภัทร ชิตวงศ์ 

17-18 สอบปลายภาค    
 

 

 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 
ธีรยุทธ ปักษา. (2564). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยหุ้นส่วนบริษัท. กรุงเทพฯ : นิติ
ธรรม. 
พินิจ ทิพย์มณี. (2550). หลักกฎหมายหุ้นสว่นและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
1) สาขาวิชานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งที่ 6
กรุงเทพมหานคร :น่ำกังการพิมพ ์2533 
2) พินิจ ทิพยม์ณี. หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที ่4. กรงุเทพฯ : วิญญูชน, 2550. 
3) สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ.์ ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 10 :กรุงเทพมหานคร 
:สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548. 
4) พิเศษ เสตเสถียร. บริษัทจำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์นิติธรรม. 2549 
5) หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด. พิมพ์ครั้งที ่8. กรงุเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม. 2548 
6) ธีระ สิงหพันธ์ุ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร ์ภาควิชากฎหมายพาณิชย์. คำอธิบายเรียงมาตรา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที ่6. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2543 
7) จันตร ีสินศุภฤกษ์. คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยหุ้นส่วน บริษัท. กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2552 
8) โสภณ รัตนากร. หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนบริษทั. พิมพ์ครั้งที่ 13. 2553 
9) สหธน รัตนไพจิตร . หนังสือกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท .กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2559 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
-บทความ ฎีกาวิเคราะห์ คำพิพากษาฎีกาที่ 2626/2548 การใช้ชื่อของหุ้นส่วนและบคุคลภายนอกระคนเป็นชื่อ
ห้าง , วรวุฒิ เทพทอง 
-บทความ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่แก้ไขใหม่ ปี 2551 , เยาวรัตน์ เตมีศรีสุข 
-บทความ ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ , ชัยสทิธิ์ ตราชูธรรม 
-บทความ บรษิัทมหาชนจำกัด , สหัส สิงหวิริยะ 
 
 



หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน ์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอนการจัดกิจกรรมทั้งในและ 

นอกช้ันเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทำการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
โดยการจัดประชุมระดมความคิดจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 

3. การปรับปรงุการสอน 
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/ สัมมนาเพือ่พัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตไดม้ีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียน 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกัน เพื่อให้ไดข้้อสอบที่ได้มาตรฐาน 

5. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและ

พัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรือภาคการศึกษาถัดไป 
 


