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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

   0801341 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ           3 (3-0-6) 
                        Bankruptcy and Reorganization Law 

  กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินขิงลูกหนี้ รวมทั้งลักษณะส าคัญ
ของการฟื้นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาลและกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย การ
สอบสวน บทก าหนดโทษและบทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา 
         อาจารย์มาตา  สินด า           (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)     

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา 
          อาจารย์มาตา  สินด า           (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)     

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3  
 

6.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1.1.  เพ่ือให้นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม และยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตโดยใช้ประโยชน์จาก

รายวิชากฎหมายล้มละลายมาประยุกต์ใช้ในสังคมและชีวิตประจ าวันได้ 
1.2.  เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ปรับใช้ข้อกฎหมายล้มละลายเข้ากับสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนน าความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อก่อให้เกิดการสังสรรค์ขึ้นในสังคม 
1.3. เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งสรุปประเด็นปัญหาโดยผ่านการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพ่ิมสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางกฎหมาย
ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2.2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย 

 2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนใน
การสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 



   
 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
ให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา            
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 



   
 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหฯ์ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
0801351  
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศแผนก
คดีเมือง 

                  

(น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ในประเด็น
เกี่ยวกับการเหตุแห่งการล้มละลาย 
2. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจผู้อ่ืนที่อยู่ในฐานะลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ 
3. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย  1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน

หน้าที่ต่อตนเองและสังคม  
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยุติธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
และเข้าใจบริบทของสังคม 

1. บรรยายและตั้งค าถามให้นิสิตตอบ 
2. แนะน าให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. ให้นิสิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากค าถาม 
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานที่

1. ประเมินจากการตอบค าถามของ
นิสิต 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูน



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม  

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน
กฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ฝึกคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
จากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
 

1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจากการซักถามระหว่าง
บรรยาย 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน 
2. ซักถามและร่วมอภิปราบระหว่าง
บรรยายในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้ าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 5.1 มีความสามารถในการ

สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2.  ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

1. ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน  
2. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย  
 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

   5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เก่ียวกับกฎหมาย
ได้ 

 5.4 สามารถสื่อสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้ 

 
 



   
 

 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ำเคำ้โครงรำยวิชำและกำรศึกษำใน
รำยวชิำกฎหมำยลม้ละลำยและฟ้ืนฟกิูจกำร 

- ควำมหมำยของกฎหมำยลม้ละลำย 

- วตัถุประสงคข์องกฎหมำยลม้ละลำย 

- ศำลท่ีมีอ ำนำจพิจำรณำคดีลม้ละลำย 

- มูลเหตุแห่งกำรฟ้องลม้ละลำย 

- บทสันนิษฐำนว่ำลูกหน้ีตกเป็นผูมี้หน้ีสิน
ลน้พน้ตวั 

3 - บรรยำยช้ีแจงแนะน ำขอ้
ปฏิบติัต่ำงๆเก่ียวกบั
รำยวชิำ 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

อ.กฤษฎำ 
 

2 - หลกัเกณฑก์ำรฟ้องคดีของเจำ้หน้ีไม่มี
ประกนั 

- หลกัเกณฑก์ำรฟ้องคดีของเจำ้หน้ีมี
ประกนั 

- กำรรวมคดีลม้ละลำย 
- กำรถอนฟ้อง 
- กำรจ ำหน่ำยคดี 
-  กำรก ำหนดวนัพิจำรณำคดีลม้ละลำย 

3 -  บรรยำย 
-  เปิดโอกำสใหอ้ภิปรำย  
ซกัถำม 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

อ.กฤษฎำ 
 

 

3-5 -  กำรยืน่ค  ำใหก้ำรในคดีลม้ละลำย 
- กำรพิจำรณำคดีลม้ละลำย 
- กำรฟ้องซ ้ ำในคดีลม้ละลำย 
- กระบวนกำรพิจำณำคดีในกรณีท่ีลูกหน้ี
เป็นนิติบุคคล 
- ค  ำสัง่พิทกัษท์รัพย ์
- กระบวนกำรพิจำรณำคดีหลงัศำลมีค ำสัง่
พิทกัษท์รัพย ์

9 -  บรรยำย 
- เปิดโอกำสใหอ้ภิปรำย  
ซกัถำม 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 
- กิจกรรมทำ้ยบท 

อ.กฤษฎำ 
 

 



   
 

 

6-8 - กำรประชุมเจำ้หน้ี 
- กำรประนอมหน้ี 
- กำรขอรับช ำระหน้ีในคดีลม้ละลำย 
- กำรพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำย 
- กำรปลดจำกกำรลม้ละลำย 
- กำรยกเลิกกำรลม้ละลำย 

9 - บรรยำย 
- กรณีศึกษำ 
- อภิปรำย 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

อ.กฤษฎำ 
 

9 สอบกลำงภำค - - - 

10 – 11 - กำรเพิกถอนนิติกรรมในคดีลม้ละลำย 
- เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์
- กำรสอบสวน บทก ำหนดโทษ และ

บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 

6 - บรรยำย 
- กรณีศึกษำ 
- อภิปรำย 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 
- กิจกรรมทำ้ยบท 

อ.กฤษฎำ 

12-15 - บทน ำเร่ืองกำรฟ้ืนฟกิูจกำร 
- วตัถุประสงคข์องกฎหมำยฟ้ืนฟู

กิจกำร 
- กำรร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำร 
- กำรไต่สวนและค ำสัง่ใหมี้กำรฟ้ืนฟู

กิจกำรของลูกหน้ี 
- สภำวะพกักำรช ำระหน้ี 
- กำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

ภำยหลงัท่ีศำลสัง่ใหฟ้ื้นฟกิูจกำรและ
กำรตั้งผูท้  ำแผน 

- กำรขอรับช ำระหน้ี 
- กำรประชุมเจำ้หน้ีเพ่ือพิจำรณำแผน

และกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ
แผนฟ้ืนฟกิูจกำรของศำล 

- กำรยกเลิกค ำสัง่ฟ้ืนฟกิูจกำร 

12 -  บรรยำย 
-  เปิดโอกำสใหอ้ภิปรำย  
ซกัถำม 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

อ.กฤษฎำ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 



   
 

 

16 ทบทวนบทเรียน 3 - บรรยำย 
- ซกัถำม 
- ใชส่ื้อ Power Point/
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

อ.กฤษฎำ 

สัปดาห์ที ่17 – 18 สอบปลายภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ลักษณะการประเมิน 

(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน 
ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 



   
 

 

1 ทักษะด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1,1.2,1.3, 1.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ทักษะด้าน
ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3 การสอบ 
 
 

สัปดาห์ที่ 9 
และ 17 

40 / 60 

3 ทักษะทาง
ปัญญา 

3.1, 3.2 การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 
4.3,4.4,4.5 

สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 
 

ทุกสัปดาห์ - 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1, 5.2,5.3,54 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
1. เอกสาร ต าราและข้อมูลส าคัญ 

1.1 กฤษฎา อภินวถาวรกุล. ค าอธิบายกฎหมายล้มละลาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 
1.2 วิชา  มหาคุณ. ค าอธิบาย กฎหมายล้มละลาย. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2559. 
1.3 วิชา  มหาคุณ. ค าอธิบาย กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้. 
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559. 
1.4 สุธีร์  ศุภนิตย์. หลักกฎหมาย ล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552 
1.5 เอ้ือน  ขุนแก้ว. กฎหมายล้มละลาย. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2556.  
1.6  เอื้อน  ขุนแก้ว. กฎหมายฟื้นฟูกิจการ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561. 
1.7 เอกสารประกอบการสอนวิชา กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ โดย กฤษฎา อภินวถาวรกุล 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
      บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th) 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
รายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ เช่น แนวปฏิบัติและตัวอย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมคณาจารย์เพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


