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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ 
 

หมวดที 1 ข้อมูลทวัไป 
 

.  รหัสและชือรายวิชา รหสัวชิา LW 209 กฎหมายซอืขาย แลกเปลยีน ให้ เชา่ทรพัย์ เช่าซอื (กลุ่ม ) 

.  จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ( - - ) 

.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสตูรนิตศิาสตร์บณัฑติ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน      ผูช้่วยศาสตราจารย์พชัร ีพชิณุษากร 

.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน  ภาคต้น-    สาํหรบันักศกึษาตงัแต่ชนัปีท ี  

.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไมม่ ี

.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไมม่ ี

.  สถานทีเรียน   ห้อง 5402 

.  วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด   10 สงิหาคม 2558 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพอืให้นักศกึษามีความรู้และความเข้าใจเกียวกับความเป็นมา ลักษณะ การเกิด การมผีลใช้บงัคบั สทิธ ิหน้าที

และความรบัผดิของคูส่ญัญา ผลของการผดิสญัญา และความระงบัของสญัญาซอืขาย แลกเปลยีน ให้ เชา่ทรพัย ์เชา่ซือ 

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษาสามารถเข้าใจทมีาและเหตุผลของกฎหมายวา่ดว้ยซอืขาย แลกเปลยีน ให้ เช่าทรพัย์ เชา่

ซอื 

2. เพอืให้นักศกึษาตระหนักถึงความสาํคญัของเอกเทศสญัญากับการนําไปปรบัใชท้ังในชวีติประจําวนัและใน

วชิาชพี 

3. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจหลกักฎหมายวา่ด้วยซอืขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรพัย์ เชา่ซอื จนสามารถวเิคราะห์ 

วนิิจฉัยกรณีพพิาทอนัเกิดจากสญัญาซือขาย แลกเปลยีน ให้ เชา่ทรพัย ์เช่าซือได้ 
 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

หลักกฎหมายซอืขาย แลกเปลยีน ให้ เขา่ทรพัย์ เช่าซอื รวมถึงพฒันาการทางกฎหมายทีเกยีวกับธุรกรรมทาง

พาณิชย์รูปแบบอนืทํานองเดยีวกนั 

 

 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 



บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

8 

(  ชวัโมง X 16 สปัดาห์) 

- -  

(  ชวัโมง X  สปัดาห์) 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไว้ในประกาศหน้าห้องพกัอาจารย ์และแจง้ให้นักศกึษาทราบในชวัโมงแรก 

ของการสอน และแจง้ให้นักศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 
 

หมวดที 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทต้ีองพฒันา 

1. สามารถนําความรูไ้ปพฒันาการจดัระเบยีบสังคมในเชิงบวก และลดขอ้ขดัแยง้ทางแพ่งโดยใชค้วามเขา้ใจ

กฎหมายทถูีกต้อง ไม่นําชอ่งโหว่ของกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์สว่นตน 

2. เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศกัดิศรขีองความเป็นมนุษย์ 

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคมโดยไม่มกีาร

เลือกปฏบิตั ิ

1.2 วธิกีารสอน  

1. กระตุ้นให้นักศกึษาเกดิการกระบวนการคดิ ตงัคาํถาม และฝึกวิเคราะห์จากตวัอยา่งใกล้ตัวในชวีติประจาํวนั 

2. เขา้สู่เนือหาในเรอืงนันเพอืเป็นการอธบิายตอบคําถามทีนักศกึษาตงัคาํถามไวใ้นตอนแรก รวมถงึมี pre-test 

และ post-test 

3. กระตุ้นให้มกีารแลกเปลยีนความคดิเหน็โดยแบง่กลุ่มให้สมาชกิในแต่กลุ่มช่วยกันคดิและวเิคราะห์ 

4. มอบหมายให้นักศกึษาทํารายงานเพอืสรา้งความรบัผดิและฝึกการเรยีนรูแ่ละคน้ควา้ด้วยตนเอง 

1.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน หรอืการรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอยา่งตรงเวลาและสมําเสมอ 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ตี้องได้รบั  

1. นักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจทมีาและเหตุผลเบอืงหลังของกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซอืขาย 

แลกเปลยีน ให้ เชา่ทรพัย์ เชา่ซือ สทิธ ิหน้าทแีละความรบัผดิของคูส่ญัญา ผลของการผดิสญัญา และ

ความระงบัแห่งสญัญาซอืขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรพัย์ เชา่ซอื 

2. นักศกึษามคีวามรู้ ความเข้าใจเกยีวกบัลกัษณะของสญัญา การเกิดของสญัญา การมผีลใชบ้งัคบัของ

สญัญา 

3. นักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจผลของการผดิสญัญา และความระงบัแห่งสญัญาซอืขาย แลกเปลียน ให้



เชา่ทรพัย ์เช่าซอื  

 2.2 วธิกีารสอน 

1. กระตุ้นให้นักศกึษาเกดิการกระบวนการคดิ ตงัคาํถาม และฝึกวิเคราะห์จากตวัอยา่งใกล้ตัวในชวีติประจาํวนั 

2. เขา้สู่เนือหาในเรอืงนันเพอืเป็นการอธบิายตอบคําถามทีนักศกึษาตงัคาํถามไวใ้นตอนแรก  

3. กระตุ้นให้มกีารแลกเปลยีนความคดิเหน็โดยแบง่กลุ่มให้สมาชกิในแต่กลุ่มช่วยกันคดิและวเิคราะห์ 

4. มอบหมายให้นักศกึษาทํารายงานเพอืสรา้งความรบัผดิและฝึกการเรยีนรูแ่ละคน้ควา้ด้วยตนเอง 

2.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน หรอืการรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการเสนอความคดิเหน็ การตอบคําถามในห้องเรยีน การมีส่วนรว่มในชนัเรยีน ความสนใจใน

การซักถามทงัในชนัเรยีนและนอกชนัเรยีน 

3. ประเมนิจากการสอบ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทตี้องพฒันา 

1. มหีัวกฎหมาย (Legal Mind) ทเีป็นประโยชน์ต่อการตคีวาม การวเิคราะห์ และการปรบัใชก้ฎหมายให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงคท์แีท้จรงิของกฎหมาย 

2. สามารถนําความรูด้้านนิตศิาสตรม์าวเิคราะห์และปรบัใช้กับสถานการณ์จรงิ รวมทงัให้คําแนะนําปรกึษา

แก่บุคคลอนืได้ 

3.2 วธิกีารสอน 

1. กระตุ้นให้นักศกึษาเกดิการกระบวนการคดิ ตงัคาํถาม และฝึกวิเคราะห์จากตวัอยา่งใกล้ตัวในชวีติประจาํวนั 

2. เขา้สู่เนือหาในเรอืงนันเพอืเป็นการอธบิายตอบคําถามทีนักศกึษาตงัคาํถามไวใ้นตอนแรก  

3. กระตุ้นให้มกีารแลกเปลยีนความคดิเหน็โดยแบง่กลุ่มให้สมาชกิในแต่กลุ่มช่วยกันคดิและวเิคราะห์ 

4. มอบหมายให้นักศกึษาค้นคว้ากรณีศกึษาจากสงิทเีกดิขนึในปัจจบันัและทมีผีลกระทบต่อการเปลียนแปลง

และการเกิดกฎหมายใหม ่

3.3 วธิกีารประเมินผลประเมนิจากการอภปิรายรว่มกันในชนัเรยีน หรอืการรายงานหน้าชนัเรยีน 

1. ประเมนิจากการเสนอความคดิเหน็ การมีสว่นร่วมในชนัเรยีน ความสนใจในการซักถามทังในชนัเรยีนและ

นอกชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการสอบ 

3. ประเมนิจากการทําแบบฝึกหดั 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต้องพฒันา  

1. สามารถปฏบิตัิและรบัผดิชอบงานทไีด้รบัมอบหมาย ทํางานร่วมกับผูอ้นื และมสี่วนรว่มในการแก้ไข 

     ปัญหาทเีกดิขนึ 

2. เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสัมพนัธ์ทดีกีับผูอ้นื และสามารถอยูร่ว่มกบับุคคลอนืในสังคม โดยการ 

      ปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสงัคมทีเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา   

.   มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขดัแยง้ ตลอดจนเรยีนรูก้ารจดัลําดบั



ความสาํคญั 

4.2 วธิกีารสอน 

1. การมอบหมายหวัขอ้ศกึษาเพอือภปิรายร่วมกนัชนัเรยีน 

2. การจดักจิกรรมให้นักศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพอืแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอือภปิรายรว่มกันชนัเรยีน 

4.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งในชนัเรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชนัเรยีน 

3. ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษาทีมตี่อเพอืนและอาจารย์ในชนัเรยีน 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาต่างประเทศ ในการสอืสารกบัผู้อนืได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายและศพัท์ทางการเงนิได้อยา่งเหมาะสม 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสอืสารและคน้ควา้ขอ้มลูได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายให้นักศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากระบบ On-line 

2. สอดแทรกความรู้ศพัท์กฎหมายและศพัท์ทางการเงนิในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายให้นักศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้คว้าขอ้มลู จดัทํา และนําเสนอผลงาน  

5.3 วธิกีารประเมินผล 

.  ประเมนิจากกจิกรรมถาม - ตอบในชนัเรยีน 

.  ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน หรอื การส่งรายงาน 
 

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผูส้อน 

1 ภาพรวมขอบเขตและเนือหาวชิา (Introduction) 

 ข้อพิจารณาเบืองต้นเกียวกบัเอกเทศสัญญาว่าด้วยซือ

ขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซือ 

 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

2 ลกัษณะสญัญาซอืขาย 

 การเกิดของสัญญาซือขาย 

 องค์ประกอบของสญัญาซอืขาย 

 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 



สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผูส้อน 

 ผู้ มีสิทธิซอืขายทรัพย์สิน 

 ทรัพย์สินทีสามารถซือขายได้ 

3 ประเภทของสญัญาซอืขาย 

การซือขายมีเงือนไข เงือนเวลา 

สญัญาจะซอืจะขาย 

สญัญาซอืขายเสร็จเดด็ขาด 

คาํมันจะซือจะขาย 

 Quiz บรรยาย      ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

4 แบบและการมผีลใช้บงัคบั 

แบบของสัญญาซือขาย 

    การฟ้องร้องบงัคบัคดผีลของการเกดิสญัญาซอืขาย 

การโอนกรรมสิทธิ 

การส่งมอบ 

 Quiz บรรยาย     ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

5 การซือขายเฉพาะอยา่ง 

ขายฝาก ความรบัผดิเพอืความชาํรุดบกพร่อง 

ความรบัผดิในการรอนสทิธ ิ

หน้าทขีองผูซ้อื อายุความทเีกยีวกับสญัญาซอืขาย 

 

 Quiz บรรยาย     ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

6  สญัญาซอืขายระหว่างประเทศ 

บรรยายหวัข้อพเิศษการซอืขายระหวา่งประเทศ 

 

 Quiz บรรยาย     ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

7 สัญญาแลกเปลียน ให ้ 3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

8  ติวมาม่า 

9 กลางภาค 

10 สญัญาเช่าทรัพย์ 

 ความเป็นมาและลกัษณะของสญัญาเช่าทรัพย์ 

 

 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

11    วตัถุของสญัญาเชา่ทรพัย ์ 3 บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย ผศ. พชัร ี   



สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผูส้อน 

 การเกดิและความสมบูรณ์ของสญัญา 

การฟ้องรอ้งบงัคบัคดี 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

พชิณุษากร 

 

 

12 ผลของสญัญาเช่า 

สิทธิและหน้าทีของผู้ เช่าและผู้ ให้เช่า 

การเช่าช่วง 

 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

 

 

13 สญัญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษ  บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร  

14  สญัญาเชา่ซอื 3 บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

15  สัญญาลิสซิง  Leasing 3 บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

16   เปรยีบเทยีบลกัษณะสญัญา 

 สญัญาเชา่ทรพัย ์กบั เชา่ซือ 

 สญัญาเชา่ซอื กบั ลีสซงิ 

สญัญาเชา่ซอื กบั ซือขายเงนิผอ่น 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ ผศ. พชัร ี   

พชิณุษากร 

17 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

  

ผลการเรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สปัดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

.   2.1     
การมสี่วนรว่มในการอภปิราย/ทํา Case Study 
และการเข้าห้องเรยีน 

-  20% 

  .   .   5.1 ทดสอบย่อย 8- 5 10% 



.   3.4 การทดสอบระหว่างภาค 8 3 % 

.    3.4 การสอบปลายภาค  4 % 
 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

. ตําราและเอกสาร 

 บทเรยีนดาวน์โหลดได้จาก ITUNE U 

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 หนังสอืกฎหมายซอืขาย แลกเปลยีน ให้ โดย ศ.ดร.วษิณุ เครอืงาม 

 หนงัสือกฎหมายซือขาย แลกเปลียน ใหโ้ดย ศ.ไพจิตร ปุญญพนัธ ์

 หนังสอืเชา่ทรพัย์ เชา่ซอื ของ ศ.ดร. ไผทชติ เอกจรยิกร 

 หนังสอืเชา่ทรพัย์ เชา่ซอื ลิสซงึ ของ รศ. สําเรยีง เมฆเกรยีงไกร 

 เอกสารประกอบการสอน และ PowerPoint Presentation โดย อาจารย์พชัร ีพิชณุษากร 

. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     แหล่งคน้ควา้ On-line   www.krisdika.go.th                       

 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงขอบเขตการเรยีนการสอน และ    

การปรบัปรุงรายวชิานีจากการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผา่นมา 

2. ให้นักศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรู้และทกัษะในการประมวล/คดิวเิคราะห์ก่อนและ

หลังการเรยีนวชิานี 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นต่อการเรยีนการสอน และมส่ีวนรว่มในการพัฒนารายวชิาผ่านระบบ

ประเมนิ On line ของมหาวทิยาลยั 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการเรยีนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศกึษา 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรอืการเปลยีนแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 
 

3. การปรบัปรุงการสอน  

1. การประมวลความคดิเห็นของนักศึกษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรปุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

เมอืสนิสุดการสอนและการวดัผลสอบ เพอืเป็นขอ้มูลเบอืงต้นในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

2. การปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับนักศกึษารุน่ต่อไป 
   



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เลือกขอ้สอบเพือวดัผลสัมฤทธ ิ

และตรวจรบัรองผลสมัฤทธขิองนักศกึษา 

2. อาจารย์ผูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิาทชีดัเจนเพอืการตรวจทาน/ทวนสอบมาตรฐาน 

3. มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวชิา ก่อนสง่ให้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 
 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําข้อคดิเห็นของนักศึกษาจาก ข้อ  มาประมวล เพือดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน ได้แก่ เนือหา

รายวิชา วิธกีารเรยีนการสอน กิจกรรมระหว่างการเรยีนการสอน เป็นต้น ผลประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจัด 

การเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับนักศกึษาในรุน่ต่อไป 

2. ศกึษาและติดตามการเปลียนแปลงกฎหมายใหม่ๆ เพือพฒันาเนือหาสาระของรายวชิาให้มีความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา หรอืในระหว่างการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี  

 


