
มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร . 
คณะ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
                    บธ 0104  กฎหมายธุรกิจ  
                     Business Law 
2. จ านวนหน่วยกติ 
                       3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
    หลกัสูตร   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
                          
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
                      ภาคการศึกษาท่ี 3  ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
                     ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
                    ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
                    วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
                    พ.ศ. 2556 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
             เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานกฎหมายธุรกิจ  ตลอดจนปลูกฝังใหนิ้สิตมีจิตส านึกและ
ตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ มีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพต่อกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 



2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
              1. เพื่อปรับปรุงรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. เพื่อใหนิ้สิตทราบเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ   
                3. เพื่อใหนิ้สิตประยกุตใ์ชก้บัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัและอนาคตได ้

 
หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
      ศึกษาหลกักฎหมายแพง่เก่ียวกบับุคคล หลกักฎหมายวา่ดว้ยนิติกรรมและสัญญา หน้ีและทรัพยสิ์น  หลกัและวธีิ
ปฏิบติัท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัการประกอบธุรกิจในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนบริษทั ประกอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวกบั 
การจดัตั้ง อ านาจ หนา้ท่ีการด าเนินงาน การเลิกหา้งหุน้ส่วนและบริษทั กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และกฎหมาย
เอกเทศสัญญาท่ีส าคญับางเร่ือง สัญญาซ้ือขาย ตัว๋เงิน  เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ประกนัหน้ีดว้ยบุคคลและทรัพย ์

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
                       3(3-0-6) 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

(3 ชม. X 15 สัปดาห์) 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั ใหนิ้สิตได้ คน้ควา้
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กรณีศึกษา 

สอนเสริมตามความตอ้งการของ
นิสิต 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
         ไม่มีตารางเวลาในการจดัใหค้  าปรึกษาแน่นอน แต่สามารถมาขอค าปรึกษาไดต้ลอดระยะเวลาท่ีอาจารยไ์ม่มีภาระ
งานสอน 
 

       
หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

      1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
              1.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   
              2.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
              3.  พฒันาผูเ้รียนใหเ้คารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
              4.  พฒันาผูเ้รียนใหเ้คารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์



      1.2 วธีิการสอน 
              1.  ปลูกฝังใหนิ้สิตมีระเบียบวนิยั   คุณธรรม  และจริยธรรม  โดยเนน้เร่ืองการเขา้ชั้นเรียน การแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัฯ 
              2.  บรรยาย  ถาม-ตอบ ยกตวัอยา่งประกอบ เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ 
              3.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพไวใ้นเน้ือหาวชิาในแต่ละหวัขอ้ 
              4.  สอดแทรกเร่ืองความมีวนิยั และเร่ืองความรับผดิชอบไวใ้นการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 
 
 
      1.3 วธีิการประเมินผล 
               1.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
ธุรกิจ 
               2.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหา การร่วมท ากิจกรรมทั้งกลุ่มและรายบุคคล ในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายธุรกิจ  
               3.  พิจารณาความมีวนิยั และความรับผดิชอบในการเรียนโดยดูจากการเขา้ชั้นเรียน 
 
2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
             1.  ใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในพื้นฐานกฎหมายธุรกิจ   
            2.   ใหนิ้สิตสามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ   
            3.  ใหนิ้สิตสามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัต่อเน่ือง และตรงตามมาตรฐานสากล 
 
 

      2.2 วธีิการสอน 
              1.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
              2.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจพร้อมกบัวเิคราะห์และปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
              3.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาท่ีจ าลองข้ึน หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บัตวับทกฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 
 
 
 
 



      2.3 วธีิการประเมินผล 
       1.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
ธุรกิจ   
       2.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายธุรกิจ  โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
 

3. ทกัษะทางปัญญา              
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
       1.  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอยา่งเป็นระบบ                      
        2.  ประยกุตค์วามรู้ในวชิาน้ีโดยวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 
 

3.2 วธีิการสอน 
              1.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เช่น  ค  าพิพากษาฎีกา เป็นตน้ 
              2.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายธุรกิจพร้อมกบัวเิคราะห์และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามา
ปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
             3.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษาฎีกา หรือตามข่าวสารท่ี
ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บัตวับทกฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป  
 

3.3 วธีิการประเมินผล 
       1.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
ธุรกิจ  
       2.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายธุรกิจ   โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
       1.  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
      2.  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวชิาชีพต่อเน่ือง 
     3.  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
     4.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนิสิตและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย์ 
 
 



4.2วธีิการสอน 
              1.  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เช่น  ค  าพิพากษาฎีกา 
              2.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายธุรกิจพร้อมกบัวเิคราะห์และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามา
ปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
              3.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษาฎีกา หรือตามข่าวสารท่ี
ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บัตวับทกฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 
 

4.3วธีิการประเมินผล 
       1.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
ธุรกิจ  
       2.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายธุรกิจ   โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
         1.  ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
         2.  การคน้หาความรู้เพิ่มเติมโดยการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
         3.  ใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง และภาษาองักฤษในระดบัใชง้านไดแ้ละเหมาะสม 
 

5.2 วธีิการสอน 
              1.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอ 
              2.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายธุรกิจพร้อมกบัวเิคราะห์และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามา
ปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
            3.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตาม ค าพิพากษาฎีกา หรือตามข่าวสารท่ี
ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั โดยคน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเทอร์เน็ต  E-Learning  ในการหาขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อน ามาวเิคราะห์
และปรับใชก้บัตวับทกฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 
 

5.3 วธีิการประเมินผล 
       1.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายธุรกิจ  
       2.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายธุรกิจ   โดยพิจารณาจากการอภิปรายสรุปตวัอยา่งต่าง ๆ หรือ
กรณีศึกษา  
 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน     

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

1 อธิบายหลกัพื้นฐานของกฎหมาย
แพง่เก่ียวกบับุคคล บุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล ทรัพย ์ 

3 แนะน าลกัษณะวชิา 
บรรยาย  ถาม -ตอบ และ
ยกตวัอยา่งประกอบ พร้อม
ทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อจดัท างาน 

 

2-3 อธิบายหลกักฎหมายวา่ดว้ยนิติ
กรรมและสัญญา ประเภทของนิติ
กรรม หลกัเกณฑแ์ห่งความ
สมบูรณ์ของนิติกรรม โมฆกรรม
และโมฆียกรรม 

6 การบรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

 

4 อธิบายหน้ี บ่อเกิดแห่งหน้ี สิทธิ
และหนา้ท่ีของลูกหน้ีและเจา้หน้ี 
ความระงบัแห่งหน้ี   สัญญา หลกั
ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดง
เจตนา และหลกัเร่ืองเสรีภาพใน
การท า สาระส าคญัของสัญญา ผล
แห่งสัญญาและการเลิกสัญญา   

3 การบรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

 

5-9 อธิบายกฎหมายพาณิชยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ สัญญาตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์สัญญาซ้ือขาย  สัญญาเช่า
ทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ สัญญายมื 
สัญญาจา้งแรงงาน สัญญาจา้งท า
ของ สัญญาค ้าประกนั จ านอง 
จ าน า 

15 การบรรยาย  ถาม - ตอบ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ศึกษา 
และวเิคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

 

10-11 อธิบายกฎหมายเก่ียวกบัตัว๋เงิน  
ไดแ้ก่ ประเภทตัว๋เงิน ผูท้รงตัว๋
เงิน ความรับผดิตามตัว๋เงิน การ
ออกและสลกัหลงัตัว๋ การรับรอง

6 การบรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

 



ตัว๋เงิน อาวลั  การโอนตัว๋เงิน เป็น
ตน้ 

12 อธิบายความหมายของทรัพยสิ์น
ทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการคา้  การละเมิด 

3 การบรรยาย  ถาม - ตอบ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ศึกษา 
และวเิคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

 

13 ประกนัภยั ความหมายของ
สัญญาประกนัภยั ลกัษณะของ
สัญญาประกนัภยั ประเภทของ
สัญญาประกนัภยั ประกนัวนิาศ
ภยั และประกนัภยัค ้าจุน 
ความหมายของสัญญา ความรับ
ผดิตามสัญญา ประกนัชีวติ สิทธิ
หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัชีวติและผู ้
รับประกนัชีวติ  

3 การบรรยาย  ถาม - ตอบ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ศึกษา 
และวเิคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

 

14-15   อธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชย์
ท่ีเก่ียวกบัหุน้ส่วนบริษทั อาทิเช่น 
การจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญั หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั 
รวมถึงบริษทั มหาชนจ ากดั การ
เลิกหา้ง ตลอดจนประเภทของผู ้
เป็นหุน้ส่วน ทบทวน 

6 การบรรยาย  ถาม - ตอบ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ศึกษา 
และวเิคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

 

16 สัปดาห์สอบปลายภาค -                  - - 
                    รวม (ไม่นับสอบ) 45   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีใ่ช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ทีก่ าหนด สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม การเขา้และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การ
ส่งงานตามก าหนดท่ีนดัหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ความรู้ สอบปลายภาค 16 60% 



ทกัษะทางปัญญา การน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีระบบ รายงาน
สรุปผลการอภิปราย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

การท ากิจกรรม การตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน และประสิทธิผลของงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การ
ส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การมีส่วนร่วม และวธีิอภิปราย โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

10% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
              พนัตรี  สินศุภฤกษ,์  กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.  กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2552. 
              บุญเพราะ  แสงเทียน, รศ. กฎหมายธุรกจิ, กรุงเทพฯ : วทิยพฒัน์,  2550. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
                ทวเีกียรติ  มีนะกนิษฐ, ดร. กฎหมายเบือ้งต้นทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพธ์รรมศาสตร์,  2551. 
4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซต์ 
              เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น การจดัตั้งบริษทัจ ากดั เป็นตน้ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวชิาโดยนิสิต 
      1.  การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยก์บันิสิตตั้งแต่ชัว่โมงแรก 
      2.  แบบประเมินความพึงพอใจผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
       3.  นิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้  ทั้งก่อนและหลงัการศึกษา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต พฒันาการ และผลจากการบูรณาการความรู้ 
            2.  ผลการเรียนของนิสิต 



            3.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3. การปรับปรุงการสอน 
           1. ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจผูส้อนของนิสิต 
           2. ขอ้เสนอแนะของนิสิตในรายงานหลงัจากการเรียนการสอน 
           3.  ขอ้มูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ายวชิาการ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา  
            1.  อาจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ 
            2. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานคณะนิติศาสตร์         
วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
             1.  น าขอ้คิดเห็นของนิสิตจากขอ้ 1  มาประมวลเพื่อจดักลุ่ม  และน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
           2.  ด าเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีท่ีพบปัญหา  และทุก 5 ปีตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. 

 

 

 

 

 

 


