มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
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ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิตศิ าสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 0801345
ชื่อวิชา ตัว๋ เงิน (Bills and Notes)
2. จานวนหน่ วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
(วิทยาเขตสงขลา)
5. ภาคเรียน/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนต้ น / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
12 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสิตมีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายตัว๋ เงิน
พร้ อมทักษะในการปฏิ บัติทางด้ านกฎหมาย และมี โลกทัศน์ ที่กว้ างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไป
ประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
1.2 เพื่อให้ นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิด
แก้ ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื ้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทางกฎหมาย
รวมถึงสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้ างสรรค์ในรูปของผลงานทางกฎหมายได้
1.3 เพื่อให้ นิสิตมีความสามารถในการสืบค้ นรวบรวมข้ อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม
และรู้เท่าทัน
1.4 เพื่อให้ นิสิตให้ ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้ อมทัง้
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 เพื่อให้ นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่ รู้ เพื่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสรรค์สงั คม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2.2 เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ จากการเรี ยนรู้ ทงในและนอกชั
ั้
นเรี
้ ย นจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้ เรี ยนรู้ สาระ
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้ านการ
สร้ างบัณฑิตของคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายตัว๋ เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

45 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

-

90 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้ คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้ คาปรึกษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้ องการของนิสิตเป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้ นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้ าห้ องทางานของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
- คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1 มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยเน้ นความมีวินยั ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้ อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้ าที่ตอ่ ตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม รวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุตธิ รรม
- วิธีการสอน
(1) การปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผ้ สู อน
(2) สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอนทุกครัง้
(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝื นกฎหมาย
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
- ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
 2.1 มีความรู้และความเข้ าใจในศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล
สามารถบูรณาการศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิด้านกฎหมาย
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) อภิปราย
(3) การทางานกลุ่ม เช่น ให้ นิสิตแบ่งกลุ่มและร่วมกันเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ใน
เรื่ องที่สาคัญ

(4) วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(5) มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า เช่น ค้ นคว้ าคาพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้ องกับคดีตวั๋ เงิน
(6) การทาแบบฝึ กหัด
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
- ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้ อกฎหมายมาใช้ กบั
ข้ อเท็จจริงในสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุง่ มัน่ ใฝ่ ร้ ู เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปสร้ างสรรค์สงั คม
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุม่
(3) ฝึ กให้ คดิ และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบจากโจทย์ปัญหาด้ านกฎหมาย
- วิธีการประเมินผล
(1) สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้ คณ
ุ ค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 จิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.4 เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ อย่างมีความสุข
 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- วิธีการสอน
(1) บรรยายในชันเรี
้ ยนประกอบเอกสารการเรี ยนการสอน
(2) การทางานเป็ นกลุม่

- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมกลุม่ ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1 มีความสามารถในการสืบค้ นรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
 5.3 มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
 5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
- วิธีการสอน
(1) เน้ นการฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ท ารายงานเป็ น กลุ่ม โดยค้ น คว้ า ข้ อมูล จากหนัง สื อ เอกสาร และ
อินเตอร์ เน็ต
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการจัดทากิจกรรมกลุม่
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
1

2

หัวข้ อ/รายละเอียด
- ชี ้แจงคาอธิบายรายวิชา ตลอดจน
ภาพรวมเกี่ยวกับหลักกฎหมายตัว๋
เงิน
- วิวฒ
ั นาการของกฎหมายตัว๋ เงิน
- ลักษณะทัว่ ไปของสัญญาตัว๋ เงิน
- คูส่ ญ
ั ญาในตัว๋ เงิน
- บทบัญญัตทิ วั่ ไปของสัญญาตัว๋ เงิน

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
3
บรรยาย

3

3-4

- ตัว๋ แลกเงิน

6

5-7

- การโอนตัว๋ แลกเงิน
- การรับรอง
- การอาวัล

9

- บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
- การทางานกลุม่ เช่น
ให้ นิสิตแบ่งกลุม่ และ
ร่วมกันเขียนแผนที่
ความคิด (Mind
Mapping) ในเรื่ องที่
สาคัญ
- บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
- การทางานกลุม่ เช่น
ให้ นิสิตแบ่งกลุม่ และ
ร่วมกันเขียนแผนที่
ความคิด (Mind
Mapping) ในเรื่ องที่
สาคัญ
- บรรยาย (โดยอ้ างอิง
วิทยานิพนธ์ดษุ ฎี
บัณฑิต ของ เสาวณีย์
อัศวโรจน์)พร้ อม

ผู้สอน
ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา
ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

8

-

9
10

-

11 - 12

-

13

-

14

-

ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
- มอบหมายงานให้
ค้ นคว้ า เช่น ค้ นคว้ าคา
พิพากษาของศาลที่
เกี่ยวข้ องกับคดีตวั๋ เงิน
สิทธิไล่เบี ้ย
3
บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
สอบกลางภาคเรียน สาหรั บนิสิตสาขาวิชาอื่น
การใช้ เงิน
3
บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
เช็ค
6
- บรรยายพร้ อม
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
- มอบหมายงานให้
ค้ นคว้ า เช่น ค้ นคว้ าคา
พิพากษาของศาลที่
เกี่ยวข้ องกับคดีเช็ค
อายุความ
3
บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
ตัว๋ เงินปลอม ตัว๋ เงินถูกลัก ตัว๋ เงิน
3
บรรยายพร้ อม
หาย
ยกตัวอย่างคดีที่

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

15

- การคุ้มครองผู้ใช้ เงินตามตัว๋

3

16

- นาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน/ สรุป
ภาพรวมทังหมด
้

3

เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างคดีที่
เกี่ยวข้ อง กิจกรรมท้ าย
บท
- บรรยาย
- นาเสนอผลงานหน้ า
ชันเรี
้ ยน

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับ
การ
ผลการเรี ยนรู้
ประเมิน
ด้ านคุณธรรม
1
จริยธรรม
(ข้ อ 1.4)
ด้ านความรู้/ด้ าน
2
ทักษะปัญญา
(ข้ อ 2.1, 3.1, 3.2)
3
ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ด้าน
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
(ข้ อ 4.1)
4
ด้ านการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุม่

สอบปลายภาคเรี ยน
ความร่วมมือในการทางานกลุม่ ของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จัดทากิจกรรมกลุม่

ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผา่ น

18

100

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผา่ น

16

ผ่าน/ไม่ผา่ น

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

(ข้ อ 5.2, 5.4)

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ส่งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน
หน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
1.1 ธนากร โกมลวานิช, คาอธิบายกฎหมายตัว๋ เงิน, สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554
1.2 สหธน รัตนไพจิตร, หลักกฎหมายตัว๋ เงิน พิมพ์ครัง้ ที่ 14 , กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1 ประทีป เฉลิมภัทรกุล, คาอธิบาย ตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด พิมพ์ครัง้ ที่ 4, กรุงเทพฯ : สานักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2551
2.2 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน พิมพ์ครัง้ ที่ 2, กรุงเทพฯ : นิตธิ รรม,2550
2.3 เสาวนีย์ อัศวโรจน์, การโอนสิทธิตามตัว๋ เงิน : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของกฎหมาย,
วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544
2.4 เสาวนีย์ อัศวโรจน์, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยตัว๋ เงิน พิมพ์ครัง้ ที่ 6 แก้ ไข
เพิ่มเติม, กรุงเทพ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554
2.5 อัมพร ณ ตะกัว่ ทุง่ , คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ,2540
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุตธิ รรม (www.library.coj.go.th)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้ นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทังด้
้ านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทังในและนอก
้
ชันเรี
้ ยน สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ด้วยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้ นิสิตเสนอปัญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผ้ สู อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ส อนทบทวนและปรั บปรุ ง กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิ ผลรายวิช ามาใช้ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น
3.2 ผู้สอนค้ นคว้ าความรู้หรื อข้ อมูลใหม่ๆมาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุม่ คณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้ เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผ้ สู อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้ นิสิตได้ มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขัน้ ก่อนส่งระดับขัน้ ให้ งานทะเบียนนิสิตและบริ การ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้ อสอบร่วมกันเพื่อให้ ได้ ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้ อสอบ วิธีการให้ คะแนนสอบ และค่าระดับขัน้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้ จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

