มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801247 ชื่อวิชา ประกันภัย
(Insurance)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 0801247
ชื่อวิชา ประกันภัย (Insurance)
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
(วิทยาเขตสงขลา)
5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนปลาย / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 มกราคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงหลักการประกันภัยได้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแนวปฏิบัติและสามารถวินิ จฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนาไปปฏิบัติ
ประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
1.3 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่า
ด้วยการประกันภัยที่มีต่อสังคมได้
1.4 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่อง
นั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหลักกฎหมายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับใช้หลัก
กฎหมายอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการพิจารณากฎหมายต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
1.6 สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและสื่อสารในประเด็นปัญหา
ด้วนกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 เครารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่ งมั่นในการนา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม
1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาข้อพิพาทโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษ ย์ ในสั งคมพหุ วัฒ นธรรมรวมถึงการเคารพสิ ท ธิม นุษ ยชนและมีจ รรยาบรรณในวินิจฉัย และการปรับ ใช้ ห ลั ก
กฎหมายต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและการประกอบวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้สาระต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลั ก กฎหมายลั ก ษณะค้ า ประกั น จ านอง จ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บรรพ 3 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

-

-

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องทางานของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
- คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
- วิธีการสอน
(1) การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน
(2) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง
(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
- ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) อภิปราย
(3) การทางานกลุ่ม
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(5) มอบหมายงานให้ค้นคว้า
(6) การทาแบบฝึกหัด
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
- ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม
(3) ฝึกให้คิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
- วิธีการประเมินผล
(1) สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 จิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- วิธีการสอน
(1) บรรยายในชั้นเรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน
(2) การทางานเป็นกลุ่ม
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
 5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้

- วิธีการสอน
(1) เน้นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ท ารายงานเป็ น กลุ่ ม โดยค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสาร และ
อินเตอร์เน็ต
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการจัดทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

2

ประวัติความเป็นมาของการ
ประกันภัย

3

ความหมาย ประเภท ลักษณะ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

4

หลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย

5
6

เบี้ยประกันภัยและหน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริง
การเข้าทาสัญญาประกันภัย

7

สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย

8
9

การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย

10
11

วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการ
รับขน
ประกันภัยค้าจุน

จานวน* กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อทีใ่ ช้
2
- บรรยาย
- ประเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน
2
- ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวสาร
เกี่ยวกับการบัญญัติและการ
พิจารณากฎหมายในปัจจุบัน
- ทาแบบฝึกหัด
2
- ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวสารและคา
พิพากษาฎีกาเกี่ยวข้อง
- ทาแบบฝึกหัด
2
- วิทยานิพนธ์ของสุพรรณี หมั่น
ทางาน
- ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวสารและคา
พิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
- ทาแบบฝึกหัด
2
- คาพิพากษาฎีกา
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2
- คาพิพากษาฎีกา
- หนังสือคาอธิบายกฎหมาย
2
- วิทยานิพนธ์ของกุมพล บัวสวรรค์
- ศึกษาคาพิพากษาฎีกา
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สอบกลางภาค
2
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- กิจกรรมท้ายบท
2
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
2
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- ศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา

ผู้สอน
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ

ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ

12

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

2

13

การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต

2

14

สิทธิของทายาทและสิทธิของเจ้าหนี้
ผู้เอาประกันชีวิต

2

15

อายุความ
ความแตกต่างระหว่างสัญญาประกัน
วินาศภัยและสัญญาประกันชีวิต

2

16

นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

2

17-18

สอบปลายภาคเรียน

- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- ศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- ศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- ศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา
- ศึกษาจากหนังสือคาอธิบาย
กฎหมาย
- ศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา
- นาเสนอ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ตอบข้อซักถาม

ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ
ผศ.ธนากร
อ.ธีระยุทธ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1
2

3

4

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(ข้อ 1.2, 1.4)
ด้านความรู้/ด้าน
ทักษะปัญญา
(ข้อ 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2)
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ด้าน
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
(ข้อ 4.1, 4.2, 4.3)
ด้านการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
(ข้อ 5.1, 5.2, 5.4)

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

8
17-18

40
60

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผ่าน

16

ผ่าน/ไม่ผ่าน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาคเรียน
ความร่วมมือในการทางานกลุ่มของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จัดทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ส่งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
1) ธี รยุทธ ปั กษา, คาอธิ บายกฎหมายลักษณะประกันภัย, สงขลา: บริ ษทั นาศิลป์ โฆษณาจากัด, 2560.
2) พรชัย สุนทรพันธุ์. คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะประกันภัย. กรุงเทพฯ: พล
สยามพริ้นติ้ง. 2551.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1) จิตรา เพียรล้าเลิศ. คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 2555.
2) ชัยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ ; นิติธรรม. 2540.
3) ไพโรจน์ วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ. คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ประกันภัย. กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์. 2541.
4) ธานี วรภัทร์. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2555.
5) สรพล สุขทรรศนีย์. คาอธิบายกฎหมายประกันภัย ศึกษาแบบเรียงมาตรา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2555.
6) กุมพล บัวสวรรค์. สัญญาประกันต่อ ศึกษานิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับผั้รับประกันภัย
ต่อ. วิทยานิติพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2529.
7) สุพรรณี หมื่นทางาน. ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2524.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้น
เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3.3 กลุม่ คณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้ นิ สิ ตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้ งานทะเบี ยนนิสิ ตและบริการ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็ น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

