
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
Course Specification 

รหัสวิชา 0801218 ชื่อวิชาหุ้นส่วนบริษัท 
(Partnership-Corporations) 

รายวิชาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
0801218 หุ้นส่วนบริษัท (Partnership and Corporations) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา วิทยาเขตสงขลา และอาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว วิทยาเขตพัทลุง 

5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนปลาย ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pro-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียน 15 วิทยาเขตสงขลา และอาคารเรียนรวมวิทยาเขตพัทลุง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
7 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน 

1.1 อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจได้ และสามารถอธิบายความแตกต่างของกิจการเจ้าของราย
เดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทได้อย่างอย่างถูกต้อง 

1.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและน าไปปฏิบัติได้ 
1.3 สามารถเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายเรื่องนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้ 
1.4 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและน าไปความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ

เพ่ือการอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่ 

กว้างไกลในการปรับใช้กฎหมายอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ใน
การพิจารณาจัดตั้งองค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 

1.6 สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารในประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งม่ันในการน า 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งองค์กรธุรกิจไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม 

1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในการพิจารณาข้อพิพาทโดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีจรรยาบรรณในวินิจฉัยและการ
ปรับใช้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทในชีวิตประจ าวันและการประกอบวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพ่ิมสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์กฎหมาย
ยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการ
สร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 3 ลักษณะละการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 และกฎหมายบริษัท
มหาชน 

2.หัวข้อและจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคเรียน 

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

 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยประกาศให้นิสิตทราบในชั้นเรียนหรือติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าห้องท างานของ
อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ

อดทน และยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
- มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 
1. การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
2. การเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
3. ยกตัวอย่างปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 
4. สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง 
1.3 วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกและผู้น า 

2. ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจได้ และสามารถอธิบายความแตกต่างของกิจการเจ้าของ 

รายเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทได้อย่างอย่างถูกต้อง 
2. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและน าไปปฏิบัติได้ 
3 สามารถเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

เรื่องนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้ 
4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและน าไปความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ

เพ่ือการอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่

กว้างไกลในการปรับใช้กฎหมายอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ใน
การพิจารณาจัดตั้งองค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 

6. สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารในประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วิธีการสอน 
1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 



5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 
6. ท าแบบฝึกหัด 
7. แสดงความคิดเห็น 
2.3 วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากผลงาน 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และ 

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการเพ่ือน าไปสร้างสรรค์และ 

ประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตได้ 
(3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
(4) สามารถใช้ทักษะตามความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับปฏิบัติงานและ 

หาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 
1. กระบวนการกลุ่ม 
2. การอภิปราย 
3. การสะท้อนความคิด 
4. การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากคดีและค าพิพากษาของศาล 
5. ฝึกคิดและคิดตัดสินใจอย่างเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
6. มอบหมายให้นิสิตส ารวจปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดข้ึนจริง 
3.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
- ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการอภิปลาย 
- ประเมินผลงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
1. เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชมุชน และสังคม 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
3. มีจิตอาสาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
4.2 วิธีการสอน 
- กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 



- ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

5.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยี 
1. มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสาร 

โดยใช้ภาษาประจ าชาติและภาษาท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการงานกฎหมายสู่สังคมได้ 
3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ 
5.2 วิธีการสอน 
1. มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและอินเตอร์เน็ต 
2. ให้นิสิตศึกษาจากสภาพจริง 
3. สอนโดยใช้ power point 
4. จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินจากผลงานการท ารายงาน 
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
- สอบปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 บททั่วไป เช่น 
-หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศ
ไทย 
-ความหมายของธุรกิจ 
-ค าจ ากัดความทั่วไปของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท 

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

อ.ธีรยุทธ ปักษา 

3-5 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช่น 
-ความหมายและลักษณะของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
-การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 
-ทุนและการจัดการห้าง
หุ้นส่วนสามัญ 
-ทุนและการจัดการห้าง
หุ้นส่วนสามัญ 
-การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
รวมถึงการช าระบัญชี 
-ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

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

อ.ธีรยุทธ ปักษา 

6-7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เช่น 
-ความหมายและลักษณะของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
-การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
-การจัดการการห้าง 
-ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนด้วยกัน 
-การควบห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
การเลิกห้างและการช าระ
บัญชี 

6 power point / ข่าวสารตามสื่อ
พิมพ์ต่างๆ/หนังสือกฎหมาย
ลักษณะห้างหุ้นส่วนจ ากัด ของ 
ศ.สหธน รัตนไพจิตร/เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ธีรยุทธ ปักษา 

8 สอบกลางภาค    
9-13 บริษัทจ ากัด เช่น 15 Power point / วิเคราะห์บทความ อ.ธีรยุทธ ปักษา 



-ลักษณะของบริษัทจ ากัด 
-การจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
-หุ้นและผู้ถือหุ้น 
-วิธีจัดการบริษัทจ ากัด 
-การเลิกบริษัทจ ากัด 
 

บริษัทมหาชนจ ากัด ของสหัส สิง
หวิริยะ / หนังสือหุ้นส่วนและ
บริษัท ของ สมศักดิ์ เอ่ียมพลับ
ใหญ/่เอกสารประกอบการสอน 

14-16 บริษัทมหาชนจ ากัดและ
ทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบ
ปลายภาค 

6 ทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค 
รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อ
ซักถาม 

อ.ธีรยุทธ ปักษา 

17-18 สอบปลายภาค    
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ธีรยุทธ ปักษา. (2562). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน. สงขลา : คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1) สาขาวิชานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งที่ 6
กรุงเทพมหานคร :น่ ากังการพิมพ์ 2533 
2) พินิจ ทิพย์มณี. หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. 
3) สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 10 :กรุงเทพมหานคร 
:ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548. 
4) พิเศษ เสตเสถียร. บริษัทจ ากัด. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์นิติธรรม. 2549 
5) หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์นิติธรรม. 2548 
6) ธีระ สิงหพันธุ์ . มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะนิติศาสตร์ ภาควิชากฎหมายพาณิชย์. ค าอธิบายเรียงมาตรา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2543 
7) จันตรี สินศุภฤกษ์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์วิญญูชน. 2552 
8) โสภณ รัตนากร. หนังสือค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 13. 2553 
9) สหธน รัตนไพจิตร . หนังสือกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท .กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2559 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 



-บทความ ฎีกาวิเคราะห์ ค าพิพากษาฎีกาที่ 2626/2548 การใช้ชื่อของหุ้นส่วนและบุคคลภายนอกระคนเป็นชื่อ
ห้าง , วรวุฒ ิเทพทอง 
-บทความ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทท่ีแก้ไขใหม่ ปี 2551 , เยาวรัตน์ เตมีศรีสุข 
-บทความ ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ , ชัยสิทธิ์ ตราชธูรรม 
-บทความ บริษัทมหาชนจ ากัด , สหัส สิงหวิริยะ 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอนการจัดกิจกรรมทั้งในและ 

นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
โดยการจัดประชุมระดมความคิดจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/ สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้ส านักทะเบียน 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ

พัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรือภาคการศึกษาถัดไป 
 


