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รายวิชา กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Negotiable Instruments
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์กิตติ นีรมิตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
กรรฎาคมคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อัน
ได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ บรรพ 3 รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
2).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว๋ เงินประเภทต่างๆตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์
3).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของการนาเอา ตัว๋ เงินไปใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด
4).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาเอาความรู ้ที่ได้ไปใช้งานได้จริ ง แก้ไขสถานการณ์อนั เกี่ยวกับการทาสัญญา
เฉพาะเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
5).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพ้ืนฐานทางกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในบรรพ 3 ตัว๋ เงิน เพื่อนาเอาไปใช้เป็ น
พื้นฐานในการศึกษากฎหมายในระดับสู งขึ้นและใช้งานควบคู่กบั กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในบรรพ
อื่น รวมถึงกฎหมายทางด้านธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน
การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 รวมทั้งศึกษาถึงตราสาร
เปลี่ยนมือประเภทต่างๆ

2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน การศึกษาด้วยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มี วินัย มีความซื่ อสัตย์ในการทาการตลาด โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
- เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัว๋ เงิน
บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
ได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมายตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไป
เกี่ยวกับตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ
3 รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ
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2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมาย
ให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากฎหมายตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งศึกษา
ถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณี ศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่ หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับตัว๋
เงิน ตัว๋ แลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็ นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 รวมทั้ง
ศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
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- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทารายงานและนาเสนอ
ในชั้นเรี ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทารายงาน
นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนาตัวอาจารย์และ
นักศึกษา อาจารย์แนะนา
วิธีการเรี ยน การ
ประเมินผล และการทา
ข้อสอบ

2-3

4

5

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
3 1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนาตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และ
website เพิม่ เติม
2. ถามตอบความรู ้พ้นื ฐานทาง
กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและร่ วม
แสดงความคิดเห็น
บรรยายเรื่ องบทเบ็ดเสร็จ
3 1.เข้าสู่ เนื้อหาบทนา บรรยาย
ทัว่ ไป (มาตรา 898-903) และ
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
ให้ทาแบบฝึ กหัด
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
บรรยายเรื่ องการออกและ
3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
สลักหลังตัว๋ แลกเงิน (มาตรา
กฎหมาย
908-926) และให้ทา
2.สรุ ปและซักถาม
แบบฝึ กหัด
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
บรรยายเรื่ องการรับรอง
3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
(มาตรา 927-937) และให้ทา
กฎหมาย
แบบฝึ กหัด
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร
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สั ปดาห์
ที่
6

7

8

9

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
บรรยายเรื่ องการอาวัล และ
3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
การใช้เงิน(มาตรา 938-949)
กฎหมาย
และให้ทาแบบฝึ กหัด
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
บรรยายเรื่ องการสอดเข้าแก้
3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
หน้า (มาตรา 950-958) และ
กฎหมาย
ให้ทาแบบฝึ กหัด
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
บรรยายเรื่ องสิ ทธิไล่เบี้ย
3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
เพราะเขาไม่รับรอง หรื อไม่
กฎหมาย
ใช้เงิน (มาตรา 959-974) และ
2.สรุ ปและซักถาม
ให้ทาแบบฝึ กหัด
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

บรรยายเรื่ องตัว๋ แลกเงินเป็ น
สารับ (มาตรา 975-981) และ
ให้ทาแบบฝึ กหัด

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณี ศึกษาทางหนังสื อพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

ผู้สอน

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
10
บรรยายเรื่ องตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3
(มาตรา 982-986) และให้ทา
แบบฝึ กหัด

11

บรรยายเรื่ องเช็ค (มาตรา 9871000) และให้ทาแบบฝึ กหัด

3

12

บรรยายเรื่ องอายุความ
(มาตรา 1001-1005)และให้
ทาแบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ องตัว๋ เงินปลอม ตัว๋
เงินถูกลักตัว๋ เงินหาย (มาตรา
1006-1011)และให้ทา
แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ องบัญชีเดินสะพัด
(856-860)และให้ทา
แบบฝึ กหัด

3

13

14

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ใช้ (ถ้ ามี)
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณี ศึกษาทางหนังสื อพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร
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สั ปดาห์
ที่

15

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

สรุ ปขอบเขตข้อสอบและส่ ง
รายงานรายบุคคล

16

สอบปลายภาค

ผู้สอน

อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร
อาจารย์
กิตติ
นิรมิตร

3

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
60%

1

สอบท้ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

3

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการศึกษาค้ นคว้ า
1) สหธน รัตนไพจิตร. (2550). หลักกฎหมายตัว่ เงิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ : วิญญูชน.
2) อัมพร ณ ตะกัว่ ทุ่ง.คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะตัว๋ เงิน / อัมพร ณ ตะกัว่
ทุ่ง.กรุ งเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532
3) เสาวนีย ์ อัศวโรจน์. คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยตัว๋ เงิน.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
4) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ Jurisprudence Group แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2545,
กรุ งเทพมหานคร:ห้างหุน้ ส่ วนจากัดแสงจันทร์การพิมพ์ ,2545.
5) สุ เมธ คูหเพ็ญแสง ,กฎหมายธุรกิจ ,พิมพ์ครั้งที่ 1 ,ห้างหุน้ ส่ วนจากัดพิมพ์อกั ษร ,2545.
อักขราทร จุฬารัตน์,คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่ าด้ วยนิติกรรมสั ญญา,2524.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้

