มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801412
ชื่ อวิชาสั มมนากฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Seminar in Civil Procedure Law
รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนิน
การของรายวิชา

หน้ า
1
2
3
3
6
9
10
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รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801412 สั มมนากฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Seminar in Civil Procedure Law
บุรพวิชา : ควบคู่ : อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจากแนว
คาพิพากษา บทความ ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง
Discussion and analysis of critical issues regarding Civil
Procedure Law by studying precedents, articles along with
current problems about Civil Procedure Law
2. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชานี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
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3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สนัน ยามาเจริ ญ
อาจารย์ ผ้ สู อน

อาจารย์สนัน ยามาเจริ ญ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
7. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้ งล่ าสุ ด
27 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรี ยนรู ้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ตอ้ งการด้านต่าง ๆ
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
1.2 ศึกษา อภิปราย และสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับข้องกับกระบวนการดาเนิ นคดีแพ่งที่สาคัญ
1.3 สามารถนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่สาคัญได้
1.4 สามารถวิเคราะห์และนาเสนอ แลกเปลี่ยนสัมมนาในชั้นเรี ยนเกียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งได้

-32. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้จากการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้เรี ยนรู ้สาระ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ กฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/การ
ฝึ กงานภาคสนาม

-

30

การศึกษาด้ วยตนเอง
45 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

ภาคการศึกษาคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
2. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในกาให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางาน
ของอาจารย์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ. 2)
ระบุวธิ ี การประเมินผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่ วนของการประเมิน
รายวิชา

0801412
สัมมนา
กฎหมายวิธี
พิจารณาควม
แพ่ ง

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2





1.
3


2. ความรู้

1.4

2.1

2.2







4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะ
ทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3











(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)

4.
4


5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ
4.
5

5.
1


5.2


5.
3

5.
4

-1มคอ.3
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1.5



1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมี 1. การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผสู ้ อน
วินยั
ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ 2. สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอนทุกครั้ง
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึด 3. ยกตัวอย่างปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
หลักธรรมในการดาเนิ นชีวติ อย่างพอเพียง



1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง
และสังคม



1.3
ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒั นธรรม
รวมถึง
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน



มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและ
การทากิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การส่ งงานตามกาหนดเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนตาม
ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย

2. ด้ านความรู้



2.1
มีความรู ้ความสามารถทางกฎหมาย
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจบริ บทของสังคม

1. บรรยาย
2. อภิปราย
2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และ 3. การวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาทางกฎหมายวีธี

1
ประเมินจากผลงานกิจกรรมและการ
นาเสนอผลงาน/แบบทดสอบ
2 การสอบปลายภาค

-2เพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล พิจารณาความแพ่ง
สามารถบูรนาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ 4. วิเคราะห์กรณี ศึกษา
พัฒนาตนเองและสังคมได้
5. มอบหมายงานให้คน้ คว้า
6. การทาแบบฝึ กหัด
3. ด้ านทักษะทางปัญญา




3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 1. บรรยาย
สังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้ 2. การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม
กับข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. การนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ และสามารถนาความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม

1. สอบปลายภาค
2. การนาเสนอผลงาน/ กิจกรรมการ
ทดสอบ

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ




4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบ 1 กิจกรรมกลุ่มตามที่มอบหมาย
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
2. การมอบหมายเพื่อการค้นคว้าและนาเสนองานคุน้ คว้า
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่
ตนเองและผูอ้ ื่น
4.3 มีจิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งใน
ฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคมและ

1. ประเมินจากผลงานที่ได้จดั ทา
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่ ง
งานตามเวลา
3. ประเมินจากการนาเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

-3ตลอดจนเป็ นผูน้ าทางความคิดในการแก้ปัญหา



4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุ ข

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ




5.1 มีความสามารถในการสื บค้นรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น
นาเสนอและสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1. เน้นการฝึ กทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงาน
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้น
การสื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
เรี ยน
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. มอบหมายงานให้นิสิตทารายงานเป็ นกลุ่มโดยค้นคว้า
อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
ข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร และอินเตอร์ เน็ต
คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ ประกาศใช้ แล้ ว ให้ นามาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตาม มคอ.1 มาใช้ เป็ นมาตรฐานขัน้ ตา่ ของหลักสูตร หากยัง
ไม่ มี มคอ.1 ให้ ใช้ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็ นมาตรฐานขัน้ ตา่ และ
ถอดวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
มาเป็ นผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุหวั ข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จานวนชัว่ โมงการสอน (ซึ่ งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต)
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผสู ้ อน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา
สามารถแยกชัว่ โมงบรรยายและชัว่ โมงปฏิบตั ิออกเป็ น 2 ตาราง
จานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

-แนะนารายวิชา
-ชี้แจงแนวทางการเรี ยนการสอน
และการวัดและประเมินผล
-ความคาดหวังของรายวิชา

1

1

- บรรยาย
อ.สนัน
-แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
- ชี้แจง มคอ. 3
-มอบหมายชิ้นงาน

2

- กระบวนการดาเนินคดีแพ่งตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

1

1

-ทดสอบก่อนการ อ.สนัน
เรี ยนตามเนื้ อหาที่
มอบหมายไว้
ล่วงหน้า
- บรรยาย
-การทดสอบย่อย
เนื้อหารายวิชาครั้ง
ที่ 1 เก็บจานวน 2
คะแนน

1

2

- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
-มอบหมายงาน
กลุ่ม

3

การใช้สิทธิทางศาล
-ประเด็นจากบทความเพื่อ
คิดเห็นอภริ ปรายร่ วมกัน

ผู้สอน

อ.สนัน
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การใช้สิทธิทางศาลในคดีอื่นๆ

5

คาฟ้อง

6

คาให้การ

7

- กระบวนการเตรี ยม
ประเด็นก่อนการพิจารณา
- -ประเด็นค่าธรรมเนียม
ศาล

2

แบบทดสอบหลัง อ.สนัน
เรี ยน
-มอบหมายงาน
กลุ่ม
-การทดสอบย่อย
เนื้อหารายวิชาครั้ง
ที่ 2 เก็บจานวน 2
คะแนน

1

2

- บรรยาย
อ.สนัน
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
- มอบหมายงาน
กลุ่ม

1

2

- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง อ.สนัน
เรี ยน
- มอบหมายงาน
กลุ่ม
- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
- มอบหมายงาน
กลุ่ม

1

2

- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
- มอบหมาย
-

-38

หลักการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง

1

2

- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
ติดตามความ
คืบหน้าการ
มอบหมายงานกลุ่ม

9

การนาเสนองาน-หัวข้อนเสนอ
การสัมมนา

1

2

- บรรยาย
-แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
ติดตามความ
คืบหน้า
การ
เตรี ยมการแสดง
สัมมนาตามงาน
กลุ่มที่ได้มอบหมาย

10

-การอุทธรณ์
- -การมอบหมายหัวข้อ
สาหรับการเตรี ยมเนื้อหา
ในการสัมมนา

1

11

การบังคับคดี
-การยืน่ ข้อเสนอหัวข้อ
และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
กิจกรรมกลุ่มสัมมนา

1

2

- บรรยาย
อ. สนัน
- ร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
- การเสนอสัมมนา
งานกลุ่มครั้งที่ 1

1

2

- บรรยาย

12

- การบังคับคดี

- บรรยาย
อ. สนัน
- ร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
มอบหมายงานกลุ่ม

อ. สนัน

-4- การบังคับคดีภายใน 10 ปี

- ร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
- การเสนองาน
กลุุ่ม ครั้งที่ 2

13

- คาบังคับ และหมายบังคับ
คดี

1

2

- บรรยาย
อ. สนัน
- ร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
- แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
- การนาเสนองาน
เวทีสัมมนางานกลุ่ม
ครั้งที่ 3

14

สิ ทธิของบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวกับการบังคับคดี

1

2

- บรรยาย
อ. สนัน
- การจัดทาชิ้นงาน
วิชาการรายงาน
สรุ ปผลการจัดการ
สัมมนา

1

2

- บรรยาย
อ. สนัน
การรายงาน
สรุ ปผลการจัด
สัมมนา

15

นาเสนองานสัมมนา

16
17

สอบปลายภาค
รวม

15

30

-1มคอ.3

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน
ฯลฯ)

ลาดับการ
ประเมิน

ผลการ
เรี ยนรู ้

1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

ข้อ
1.11.4

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงาน
กลุ่ม

2. ด้านความรู ้/
ด้านทักษะปัญญา

ข้อ
2.1 ,
3.1

-กิจกรรมทดสอบประเมิน
-งานรายบุคคล
-สอบปลายภาคเรี ยน

3.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ดา้ น
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ข้อ
4.1,
4.3

ความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม
ของนิสิต /การแสดงความคิดเห็น

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผา่ น

2,4,5,7,8,9,11,12,14,16
5,
13

ทุกสัปดาห์

20
10
10
60
ผ่าน/ไม่ผา่ น

-2- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การจัดทากิจกรรมกลุ่ม
ด้านการสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ข้อ 5.4 - ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากผลงาน
รวม

8,14, 15

ผ่าน/ไม่ผา่ น

100%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราเอกสารหลัก และข้ อมูลสาคัญ
ไพโรจน์ วายุภาพ, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 , พิมพ์ครั้งที่ 4 มป. 2561.
------------------------, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 มป.
2561.
สมชัย ฑีฆาอุตมากร, สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 วิญญูชน 2560
-------------------------, สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม วิญญูชน 2561
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีสอน กิจกรรม สิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกคาบที่ทาการ
สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลรายวิชามาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย หรื อสัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียน
4.3 ก่อนสอบกลางภาค และปลายภาคจัดประชุ มคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกันเพื่อให้ได้
ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผล
การเรี ยนรู ้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น การประเมินผลรายวิชาผ่านระบบออนไลน์คะแนนสอบ
ของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

