มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801218 หุ้นส่ วนบริษทั
Partnership-Corporations

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรใหม่ /หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801218 หุ้นส่ วนบริษัท
3(3-0-6)
Partnership and Corporations
บุรพวิชา : ควบคู่ : คาอธิ บายรายวิชาภาษาไทย กฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บรรพ 3 และกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ Partnership and company laws under Civil and
Commercial Code, Book III and public company law

2. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา อาจารย์ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา อาจารย์ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
2/2561ชั้นปี ที่ 2
6. สถานทีเ่ รียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
7. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรี ยนรู ้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ตอ้ งการด้านต่าง ๆ
1.1 อธิ บายกฎหมายเกี่ ยวกับองค์กรธุ รกิ จได้ และสามารถอธิ บายความแตกต่างของกิ จการเจ้าของ
รายเดียว ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ได้อย่างอย่างถูกต้อง
1.2 สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรื อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและนาไปปฏิบตั ิได้
1.3 สามารถเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่ อง และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายเรื่ องนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้
1.4 สามารถนาความรู ้ ไปใช้ในการวินิจฉัยปั ญหาหรื อข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้นและนาไปความรู ้ ที่ได้สู่
การปฏิบตั ิเพื่อการอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุ รกิ จอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับใช้กฎหมายอย่างมี วิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการ
ความรู ้มาใช้ในการพิจารณาจัดตั้งองค์กรธุ รกิจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
1.6 สามารถสื บ ค้น รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุ ป ประเด็น น าเสนอและสื่ อ สารใน
ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายองค์กรธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.7 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุ มชน และสังคมและมีความมุ่งมัน่ ใน
การนาความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งองค์กรธุ รกิจไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม
1.8 ตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการใช้ก ฎหมายหุ ้ น ส่ ว นบริ ษ ัท ในการพิ จ ารณาข้อ พิ พ าทโดย
คานึ งถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรมรวมถึงการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและมีจรรยาบรรณ
ในวินิจฉัยและการปรับใช้กฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ในชีวติ ประจาวันและการประกอบวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้และปรับกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตได้เรี ยนรู ้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้าน
การสร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา

การฝึ กปฏิบัติ/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม
45 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค
9 0 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค
การศึกษา
การศึกษา
คาชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
บรรยาย

สอนเสริม

2. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในการให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิ สิต
เป็ นเวลา5 ชัว่ โมง/สัปดาห์ โดยประกาศให้นิสิตทราบในชั้นเรี ยนหรื อติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
ทางานของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่ วน
ของการประเมิน
รายวิชา
0801218
หุน้ ส่วน
บริ ษทั

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปัญญา
3.1 3.2

















1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้



4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ
5.1 5.2 5.3 5.4













(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4

2. ด้ านความรู้
 2.1
 2.2
 2.3
2.4
3. ด้ านทักษะทางปัญญา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

(1) สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการ
สอนในทุกครั้ง
(2) การแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
ความมีวินยั ใฝ่ รู ้ ความซื่ อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความมีน้ าใจ
(3) การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่
ดีของอาจารย์ผสู ้ อน

(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในชั้ น
เรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก าร ส่ งง าน ต าม
กาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ต น ต าม ระ เบี ย บ ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย

มีการบรรยาย การอภิปราย การทา
รายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย

(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้



3.1
3.2
3.3
3.4

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1
 4.2
 4.3
4.4

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1
 5.2
 5.3
5.4

วิธีการสอน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย
สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การทาแฟ้มวิเคราะห์
ข่าวตลอดภาคการศึกษา

วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
(2) ประเมิ น การแสดงความคิ ดเห็ น
และการอภิปราย
(3) ประเมิ น จากผลงานและการ
นาเสนอ

(1) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
ในชั้นเรี ยน
(2) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
นอกชั้นเรี ยน

(1) ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากการเข้า เรี ยนและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิสิต
(3) ประเมิ น จากค าตอบข้อสอบเชิ ง
วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย

(1) การสอนโดยใช้ power point
(1) ประเมิ น จากความสนใจในชั้ น
ประกอบ การบรรยาย การทารายงาน เรี ยน
โดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
(2) ประเมินจากผลการสอบย่อย
(3) ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จานวนชัว่ โมงการสอน (ซึ่ งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่ วยกิต)
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนและสื่ อที่ ใช้ รวมทั้ง อาจารย์ผู ส้ อน ในแต่ ล ะหัวข้อ/รายละเอี ยดของรายวิช า
สามารถแยกชัว่ โมงบรรยายและชัว่ โมงปฏิบตั ิออกเป็ น 2 ตาราง
จานวนชั่วโมง
สั ปดาห์
กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย ปฏิบัติ
1
-บททัว่ ไป เช่ น หลักพื้นฐานเกี่ ยวกับการ
ประเมิ นผลก่อนการ
3
จัด ตั้ง องค์ ก รธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศและ
เรี ย นและหลัง เรี ย น อ.ธีรยุทธ
ประเทศไทย
/power point / ปักษา
ข่าวสารตามสื่ อพิมพ์ อ.ภาณุวฒั น์
ต่ า ง ๆ / ห นั ง สื อ ปานแก้ว
เอกสารการสอนชุ ด
วิชากฎหมายพาณิ ชย์
4 หน่วยที่ 1-7
2
-หลัก ทัว่ ไป บทนิ ยาม ประเภทของห้าง
power point
อ.ธีรยุทธ
3
หุ น้ ส่ วน ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
3
-หลัก ทั่วไปของห้ างหุ ้ น ส่ วน การจัดตั้ง
powerpoint
/ อ.ธีรยุทธ
3
ห้างหุ ้นส่ วน การเข้าทุน การจดทะเบียน
ห นั ง สื อ หุ ้ น ส่ ว น ปักษา
นิ ติบุคคล อานาจหน้าที่ของนายทะเบียน
บริ ษ ัท ของ โสภณ อ.ภาณุ วฒั น์
ผลของการจดทะเบียน
รั ต นากร /ข่ า วสาร ปานแก้ว
ตามสื่ อพิ ม พ์ ต่ า งๆ/
วิ เคราะห์ บ ทความ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การห้าง
หุ ้น ส่ วนสามัญ ของ
ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม
4
สิ ทธิ -หน้ า ที่ ข องบุ ค คลผู ้เป็ นหุ ้ น ส่ ว น
power point
อ.ธีรยุทธ
3
คุณสมบัติของหุ น้ ส่ วน
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

จานวนชั่วโมง
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
บรรยาย ปฏิบัติ
5
สิ ท ธิ -ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง
3
บุคคลภายนอกกับหุ น้ ส่ วน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
power point

6

การเลิ ก ห้ างหุ ้ นส่ วนสามัญ โดยวิธี ต่างๆ
รวมถึงการชาระบัญชีของห้างฯ

3

power point

7

หลัก ทั่ว ไปของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามัญ จด
ทะเบียน (นิติบุคคล)

3

power point

8
9
10

สรุ ปทบทวนก่อนสอบ

11

ความเกี่ ย วพั น ระหว่ า งผู ้เป็ นหุ ้ น ส่ วน
ด้วยกัน

3

power point /
ข่าวสารตามสื่ อพิมพ์
ต่ า ง ๆ /ห นั ง สื อ
กฎ ห ม ายลั ก ษ ณ ะ
ห้ า งหุ ้ น ส่ วนจ ากั ด
ของ ศ .ด ร.ส ห ธ น
รัตนไพจิตร
power point

12

การควบห้ างหุ ้ นส่ วนจากัด การเลิ ก ห้ าง
และการชาระบัญชี

3

power point

3
สอบกลางภาค
หลักทัว่ ไปของห้างหุ ้นส่ วนจากัด การจด
3
ทะเบียน การอนุ โลมนาเอาบทบัญญัติใน
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญมาใช้บงั คับ ข้อจากัด
สิ ทธิ ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด

ผู้สอน
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

power point
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
13 หลักทัว่ ไปของบริ ษทั จากัด
-การจัดตั้งบริ ษทั จากัด
-หุน้ และผูถ้ ือหุน้
-การเรี ยกให้ชาระค่าหุ น้
-ใบหุน้
-การโอนหุน้

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
3

14

-วิธีจดั การบริ ษทั จากัด
-การเลิกบริ ษทั จากัด

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
Power point /
วิ เคราะห์ บ ทความ
บริ ษ ทั มหาชนจากัด
ของสหัส สิ งหวิริยะ
/ ห นั ง สื อหุ ้ น ส่ วน
แ ล ะ บ ริ ษั ท ข อ ง
สมศัก ดิ์ เอี่ ย มพลั บ
ใหญ่
power point

15

บริ ษทั มหาชนจากัด

3

power point

16

สรุ ปทบทวนก่อนสอบ

3

ทบทวนความรู ้ ก่อน
ส อ บ ป ล ายภ าค
ร ว ม ถึ ง อ ภิ ป ร า ย
แ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ
ซักถาม

17
18

ผู้สอน
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว
อ.ธีรยุทธ
ปักษา
อ.ภาณุ วฒั น์
ปานแก้ว

สอบปลายภาค
รวม

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

1

ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(ข้อ 1.3, 1.4)

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงาน
กลุ่ม

2

ด้านความรู ้/ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2)

3

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ (ข้อ 4.1,
4.3)

ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มของ ทุกสัปดาห์
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น

-

4

ด้านการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี
(ข้อ 5.4)

- ประเมิ น จากความรั บ ผิด ชอบใน ทุกสัปดาห์
การจัดทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมิ นจากความรั บผิดชอบใน
การส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

-

ทุกสัปดาห์

-

สอบกลางภาคเรี ยน

9

40%

สอบปลายภาคเรี ยน

17-18

60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้ อมูลสาคัญ

1. จันตรี สิ นศุภฤกษ์. คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วย หุ น้ ส่ วน บริ ษทั .
กรุ งเทพมหานคร :สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. 2552
2. โสภณ รัตนากร . หนังสื อคาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หุน้ ส่ วนบริ ษทั . พิมพ์ครั้ง
ที่ 13. 2553
3. สหธน รัตนไพจิตร . หนังสื อกฎหมายลักษณะห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั . กรุ งเทพฯ : วิญญูชน . 2559
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. สาขาวิชานิติศาสตร์ . เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 4 หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้ง
ที่ 6กรุ งเทพมหานคร :น่ ากังการพิมพ์ 2533
2. พินิจ ทิพย์มณี . หลักกฎหมายหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ : วิญญูชน, 2550
3. สุ รศัก ดิ์ วาจาสิ ท ธิ์ . ย่อหลัก กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ว่าด้วยหุ ้ นส่ วนบริ ษ ทั . พิ ม พ์ค รั้ ง ที่ 10 :
กรุ งเทพมหานคร :สานักพิมพ์นิติธรรม, 2548.
4. พิเศษ เสตเสถียร. บริ ษทั จากัด. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุ งเทพมหานคร :สานักพิมพ์นิติธรรม. 2549
5. หลักกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพมหานคร:สานักพิมพ์นิติธรรม. 2548
6. ธี ระ สิ งหพันธุ์ . มหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะนิ ติศาสตร์ ภาควิชากฎหมายพาณิ ชย์. คาอธิ บาย
เรี ยงมาตรา
7.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยหุ ้นส่ วนและบริ ษทั . พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2543

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์

1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการ
สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
โดยการจัดประชุมระดมความคิดจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลรายวิชามาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/ สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธ์ ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียน
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่ได้
มาตรฐาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามา
สรุ ปผลและพัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรื อภาคการศึกษาถัดไป

