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มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

               Course Specification 
 
 
 

รหัสวชิา 0801141  ช่ือวชิานิติกรรมและสัญญา 
 ( juristic Act and Contract )    

 
 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 
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สารบัญ 
หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป       3 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     4 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     4 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    12 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  13 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                วทิยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา         

0801141 นิติกรรมและสัญญา  ( juristic Act and Contract )   
2. จ านวนหน่วยกติ        

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผูรั้บผดิชอบรายวชิา ผศ.ธนากร โกมลวานิช และ อาจารยก์ฤษฎา  อภินวถาวรกุล 
ผูส้อน ผศ.ธนากร โกมลวานิช และ อาจารยก์ฤษฎา  อภินวถาวรกุล 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

   ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน   
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  วทิยาเขตสงขลา/วทิยาเขตพทัลุง 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
   วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดคร้ังล่าสุด 8 มกราคม 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา: 

(1) มี คุณ ธรรมและจ ริยธรรม  โดย เน้ น ความ มี วินั ย  ซ่ื อสั ตย์ สุ จ ริต  เสี ยส ละ  สุ ภ าพ  
อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทน และยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 

(2) มีจิตส านึกรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยติุธรรม 
 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เน่ืองจากวชิานิติกรรมสัญญานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ีอยา่งหน่ึง ท่ีจะท าใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลท่ีจะตอ้งกระท าการตาม
หนา้ท่ีของตน และเป็นพื้นฐานของเอกเทศสัญญาแต่ละประเภท จึงตอ้งปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาไปอยา่ง
รวดเร็วของเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลาอายคุวาม และ 
หลกักฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 2 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มี ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
        มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมโดยยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวติ
อย่างพอเพยีง 
        1.1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนน้ความมีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน  
ขยนัและอดทนและยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
        1.1.2  มีจิตส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม 
        1.1.3  ตระหนกัและเห็นคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นสังคมพหุวฒันธรรม รวมถึงการเคารพ  
สิทธิมนุษยชน   
                     1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยติุธรรม 
              1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
             บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
              1.3  วธีิการประเมินผล 
         - พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
         - มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
         - ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
         - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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2.  ด้านความรู้ 

 2.1  ความรู้ทีต้่องพฒันา 
        มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทศัน์ทีก่ว้างไกลเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อ่ืนและสังคม 
               2.1.1  มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ชีวติและสังคม 
                             2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ และเพิ่มพูนทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล
สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเองและสังคมได ้
                            2.1.3 มีทกัษะปฏิบติัดา้นกฎหมาย 
              2.2   วธีิการสอน 
            บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให ้
คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช ้Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
              2.3   วธีิการประเมินผล 
         - สังเกตพฤติกรรมการเรียน ความสนใจ 
         - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
         - ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
         - น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
         - วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

  3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
      มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอย่างมีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
อย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล  มีความใฝ่รู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ          
 

      (3.1.1)  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมายมาใช้                                                       
กบัขอ้เทจ็จริงในสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
       (3.1.2)   มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคม 
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       3.2   วธีิการสอน 
         - การมอบหมายใหผู้เ้รียนท ารายงาน และน าเสนอรายงานพร้อมขอ้เสนอแนะ 
         - อภิปรายกลุ่ม 
         - วเิคราะห์กรณีศึกษา  
         - การน าเสนอรายงาน 
       3.3   วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของผู้เรียน 
         - สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือวเิคราะห์แนวคิดในการ 
ประยกุตใ์ชก้ฎหมาย 
         - ทดสอบยอ่ย 
         - อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
        มีทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์และสามารถเรียนรู้ทีจ่ะอยู่ร่วมกนักบับุคคลอ่ืนในสังคมด้วยความ
รับผดิชอบ 
                 (4.1.1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
                  (4.1.2)มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
                  (4.1.3) มีจิตอาสาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนแลสังคม  
                  (4.1.4)เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
                  (4.1.5) มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พฒันาและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
           4.2   วธีิการสอน 
         - จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
         - มอบหมายงานรายกลุ่ม  
         - การน าเสนอรายงาน 
       4.3   วธีิการประเมิน 
         - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
         - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
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5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีทีต้่องพฒันา 
                     มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ       
สรุปประเด็นโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยเีพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ          

             (5.1.1)  มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

              (5.1.2)  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 
              (5.1.3)  มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมาย

ได ้
              (5.1.4)  สามารถส่ือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมายได ้

      5.2   วธีิการสอน 
            - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
            - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
       5.3   วธีิการประเมิน  
            - การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
             

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ส่วนท่ี 1 นิติกรรม 
 บทวเิคราะห์ และ อธิบาย
ความหมาย “นิติกรรม” 
 นิติกรรม และ นิติเหตุ 

3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปรายโดยใชห้นงัสือ/
เอกสารประกอบการเรียน 

และ Power Point 
ท่ีใชใ้นการสอน 

 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
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2 กรณีศึกษา การใดเป็นนิติกรรม 
หรือไม่เป็น นิติกรรม 

3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปรายโดยใชห้นงัสือ/
เอกสารประกอบการเรียน 

และ Power Point 
ท่ีใชใ้นการสอน 

 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

3 วตัถุประสงคข์องนิติกรรม 
แบบของนิติกรรม 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

4 การกระทานิติกรรมโดย ผูห้ยอ่น
ความสามารถ 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

5 การแสดงเจตนา 3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

6 ความไม่มีผลของนิติกรรม 3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

7 เง่ือนไข และ เง่ือนเวลา 3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
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8 ส่วนที่ 2 ระยะเวลา 
หลกัเกณฑก์ารนบัระยะเวลา 
การเร่ิมตน้ของระยะเวลา 
การส้ินสุดของระยะเวลา 

 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

9 ส่วนที่ 3 อายุความ 
ความหมายของอายคุวาม 
การเร่ิมนบัอายคุวาม 
อายคุวามสะดุดหยดุลง 

การสละประโยชน์แห่งอายคุวาม 
 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

10 ส่วนท่ี 4 สัญญา 
ความหมายของสัญญา 

ค าเสนอ 
ค าสนอง 

 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

11 การตีความสัญญา 
 ค  ามัน่ 

 ผลแห่งสัญญา 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

12 มดัจ า 
เบ้ียปรับ 

 

3 ,, อ.วสิิษฐ เขาทอง 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

13 การเลิกสัญญา 
 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
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14 ผลของการเลิกสัญญา 
 

3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

15 ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

16 สรุปเน้ือหารายวชิา 3 ,, ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.กฤษฎา  

 อภินวถาวรกุล 
 

 
2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 
(ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 
 

ล าดับการ
ประเมิน  

ลกัษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ รายงาน  โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน   
สัดส่วนของคะแนน

ทีป่ระเมิน 

1. 
ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 

4 
8 

  0 % 
            0 % 

2. 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

 40 % 
            60 % 

3. 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

  0 % 

4. 
การเขา้ ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

0 % 
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หมวดที ่7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ต าราและเอกสารหลกั 
อคัรวทิย ์สุมาวงศ,์ ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะนิติกรรมสัญญา,กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพเ์นติบณัฑิตยสภา,2554 
ศกัด์ิ สนองชาติ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลา และ
อายคุวาม) ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540) และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, แกไ้ขเพิ่มเติม พิมพค์ร้ังท่ี 10, กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพ ์นิติบรรณการ, 2551 
   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กำ าชยั จงจกัรพนัธ์, คู่มือกฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา, พิมพค์ร้ังท่ี 8, กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551 
ไชยยศ เหมะรัชตะ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ นิติกรรม, พมิพ์คร้ังที ่7, กรุงเทพมหานคร : สานักพมิพ์นิติ
ธรรม, 2549 
จำ าปี โสตถิพนัธ์ุ, คาอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญา, กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพว์ญิญูชน, 2546 
ดาราพร ถิระวฒัน์, กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบัน และปัญหาข้อสัญญาทีไ่ม่เป็นธรรม, 
กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542 

 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
          - ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทกัษะในการประมวล/คิดวเิคราะห์ก่อน
และหลกัการเรียนรายวชิาน้ี  
-ใหน้กัศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผา่นการประเมินรายวชิา, การประเมินการสอนของอาจารย ์ 
-การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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- อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง 
- ประเมินจากความคิดเห็นของนกัศึกษาจากในชนัL เรียนและระบบประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลการทดสอบยอ่ย/ การสอบ/ ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 -ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
การสอน 
- การปรับปรุงรายละเอียดรายวชิา 
- การประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนิสิตในรายวชิา 
            ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ 
เรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามผูเ้รียน หรือการสุ่มตรวจผลงานของผูเ้รียน รวมถึงพิจารณาจากผลการ 
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวม และมีการแต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการให้คะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 -น าผลการประเมินโดยนกัศึกษาจากขอ้ 1 และการประเมินการสอนจากขอ้ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายวชิา การ
จดัการเรียนการสอน  
-จดัประชุม/สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวชิา  
-ปรับปรุงประมวลรายวชิาทุกปี ตามขอ้มูลจากการประเมิน         

 
 
 


