
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
  AC 438 กฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี  
       

2. จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต3 (3-0-6) 
  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารยว์ไิล วชัรชยัสิริกุล 
 อาจารยศ์กัด์ิชาย ศิริรักษ์  
 อาจารยส์ากล ล้ีประกอบบุญ  

5. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 
  ภาคการศึกษาท่ี2/ 2558 
 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 

8. สถานทีเ่รียน  
 คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
  15 ธนัวาคม  2558  
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชีและมีความเขา้
ใจในหลกัการของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพบญัชี  
โดยสามารถน าไปประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพบญั
ชี  
อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมในการน าความรู้และความเขา้ใจไปประยกุตใ์นวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะ
สม       
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพบญัชี  ไดแ้ก่  กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี  
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้ส่วนบริษทั  
กฎหมายวา่ ดว้ย บริษทัมหาชนจ ากดั 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการอ
อกหลกัทรัพย ์ การเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยก์ฎหมายวา่ดว้ย ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
และกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจประกนัชีวติ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/ก
ารฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 

45ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึ

กษา 

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเ
ฉพาะราย 

และขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

ไม่มี ศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

3ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ าวชิาจะก าหนดวนัและเวลาท่ีจะใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าทางวชิาการแก่
นกัศึกษาผา่นอีเมลแ์ละโทรศพัทส์ าหรับการใหค้  าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่มจะก าหนดตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะรายท่ีตอ้งการ ซ่ึงก าหนดไว ้1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
   1.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   1.1.2มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั 
เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
   1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
  
 1.1.4มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธ
รรม 
 

 1.2 วธีิการสอน  
   1.2.1  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 
   1.2.2 อภิปรายกลุ่ม 
   1.2.3 ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวชิาชีพบญัชี 
   1.2.4 ก าหนดกติกาการเขา้เรียน  การส่งงาน  
และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน   
   1.2.5 การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ในการสอน  
 

 1.3 วธีิการประเมินผล  
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   1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการเขา้ชั้นเรียน  การท างานเป็นกลุ่ม  
และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
   1.3.2 ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น  และการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา  
   1.3.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระในการทดสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาค 
 

 
 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
   2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวกบักฎหมายวชิาชีพบญัชี   
  
 2.1.2มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นกฎหมายวชิาชี
พบญัชี  โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.1.3 
มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นกฎหมายวชิาชีพบญัชีและอ่ืนๆโดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากประส
บการณ์  
  
 2.1.4สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงวชิาการและวชิาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
  

 2.2 วธีิการสอน  
   2.2.1 บรรยาย  อภิปรายยกตวัอยา่งประกอบโดยการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและแบบฝึกหดั  
และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความและขอ้มูลเพิ่มเติม  
เพื่อน ามาสรุปและน าเสนอตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 

 2.3 วธีิการประเมินผล  
   2.3.1 การน าเสนอรายงาน และการรายงานผลการศึกษาคน้ควา้ 
   2.3.2ทดสอบยอ่ยและสอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
   3.1.1 สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ 
และน ามาวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ   
   3.1.2 
สามารถประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ทางกฎหมายวชิาชีพบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั  
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ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
   3.1.3 สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 

 3.2 วธีิการสอน  
   3.2.1 มอบหมายใหน้กัศึกษาท าโจทย ์ เพื่อฝึกวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา 
   3.2.2 อภิปรายและเสนอความคิดเห็น 
   3.2.3 สะทอ้นแนวคิดจากพฤติกรรม 
 
 
 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
   3.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
โดยเนน้แนวสอบท่ีมีการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาหรือวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุต์  
   3.3.2 วดัผลจากการน าเสนอผลงานจากหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ 
   3.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการแกไ้ขปัญหา 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
   4.1.1 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.1.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
   4.1.3มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบา
ทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมงาน 
  
 4.1.4มีความรับผดิชอบในการพฒันาความรู้และความสามารถทางวชิาชีพบญัชีของตนเองอยา่งต่อเ
น่ือง 
 

 4.2 วธีิการสอน  
   4.2.1 การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าเป็นกลุ่ม 
    

 4.3 วธีิการประเมินผล  
   4.3.1 ประเมินผลจากผูร่้วมงานของนกัศึกษา 
   4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในระหวา่งท่ีท างานกลุ่ม 
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   4.3.3 การประเมินคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
   5.1.2สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้ท่ีแตกต่าง 
  
 5.1.3สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้
อมูล 
 

 5.2 วธีิการสอน  
  
 5.2.1มอบหมายงานใหน้กัศึกษาพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและก าหนดให้
มีการน าเสนอผลงาน 
 

 5.3 วธีิการประเมินผล  
   5.3.1 การสอบภาคปฏิบติั การประเมินคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  
   5.3.2 การประเมินทกัษะดา้นการส่ือสาร ภาษาเขียน ภาษาพูด 
ความสามารถในการอธิบายความ รวมทั้งการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1  ภาพรวมของกฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 3 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
2 - 3  พระราชบญัญติัการบญัชี พ .ศ . 2543 

 ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้และกฎกระทร
วง 

6 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
4 - 6  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีและประกาศสภาวชิา
9 PowerPoint 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ชีพ การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
7   ประมวลรัษฎากร ม.3สตัต 

 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและค าสัง่กรมสรร
พากร 

3 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
8  พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ .ศ . 2542 

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

3 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
9  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 

ลกัษณะ 22  
 พระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้

ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั 
สมาคมและมูลนิธิ พ .ศ . 2499 

 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 
 

3 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 

10 - 12  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ .ศ . 2535 

 ประกาศ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรั
พย ์

9 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 

13  พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ .ศ . 2551 

 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 PowerPoint 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
14  พระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ .ศ . 2535 

 พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ .ศ . 2535 
 ประกาศนายทะเบียน 

3 PowerPoint 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
15  พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

 ประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการล
3 PowerPoint 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
อ.วไิล วชัรชยัสิริกุล 
อ.ศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

งทุน 
 สรุปทบทวนเน้ือหาการบรรยาย 

การน าเสนอ 
การคน้ควา้ 

อ.สากล ล้ีประกอบบุญ 

 
 

 

 
 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,5 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

8 
16 

40% 
40% 

1,2,3,4,5 

- วเิคราะห์โจทยปั์ญหาและแบบฝึกหดั   
- การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
- การเขา้ชั้นเรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
- การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็น 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย อาจารยผ์ูส้อน  
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี 
  ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  
  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  
  กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี   

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา  
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นของนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
  - การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาแต่ละคน 
  - แบบประเมินรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาแต่ละคน  
  - จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
  - จากการส่ือสารระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษา   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
  - การสังเกตการณ์การสอนของผูร่้วมทีมสอน 
  - สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้สอบร่วมกนัของทีมสอน 
  - สรุปผลการสอนของอาจารยที์มสอนประจ าภาค 
  -  ผลการเรียนของนกัศึกษา 
  - การพิจารณาขอ้สอบและผลสอบของคณะกรรมประเมินผลการศึกษา  
  - การทวนสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 
 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
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  จากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2   
ไดมี้การปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมและหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
  - การจดัสัมมนาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี 
  - การวจิยัในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิาน้ี 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิาไดจ้ากการสอบถา
ม  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  และรวมถึงการพิจารณาจากผลการสอบกลางภาค  
และการสอบปลายภาคของนกัศึกษา  ซ่ึงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  - 
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นท่ีมิใช่อาจารยใ์นทีมส
อน 
  - การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา  
ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลในการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ  และการวดัผลการสอบ 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  จากผลการประเมินประสิทธิผล   และผลการประเมินการสอน  
รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวชิา  ไดด้ าเนินการวางแผนปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดในรายวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 
  - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  หรือขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิ (ขอ้4) 
  - น าผลการวจิยัทั้งในชั้นเรียนและภายนอกมาปรับปรุงตามค าแนะน า 
  - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองใหม่ในการประยกุตค์วามรู้ 


