มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801411 ชื่อวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
(Legal Professional)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หน้ า
ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
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
0801411
ชื่อวิชา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Professional)
2. จานวนหน่ วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
2หน่วยกิต (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ศริ ิชยั กุมารจันทร์
(วิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์ศรุต จุย๋ มณี
(วิทยาเขตสงขลา)
5. ภาคเรียน/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนปลาย / ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย
1.2 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จรรยาบรรณของนักกฎหมายในสาขาวิชาชีพต่างๆ
1.3 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้องค์กรที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
1.4 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ก ระบวนการคิ ด วิเคราะห์ อ ย่ างเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ คิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด
แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทางกฎหมายได้
1.5 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและ
สื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย โดยใช้ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 เพื่อให้นิสิตให้ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้น
ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึ ดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.7 เพื่อให้ นิ สิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้เรียนรู้สาระต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้ างบัณฑิตของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ การควบคุม
มารยาท และวินัย ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย สัมมนา จริยธรรมของนักกฎหมาย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

-

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน

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) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 (2) มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 (3) ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
มนุษยชน
 (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
- วิธีการสอน
(1) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(2) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการสอน
และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) มอบหมายให้นิสิตทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิก ฝึกความรับผิดชอบ
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(5) จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
(6) จัดกิจกรรมยกย่องนิสิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์แก่สังคม
- วิธีการประเมินผล
(1) สั งเกตพฤติกรรมนิ สิ ตด้านคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพการถือ
ประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
(2) สังเกตการทางานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
2. ความรู้
- ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 (2) มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 (3) มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย
- วิธีการสอน
(1) เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(3) จัดบรรยายโดยอาจารย์พิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง

(4) จัดให้มีการเสวนาแนะนาแนวทางการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมาย
- วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบย่อย
(2) การรายงานและการนาเสนอผลงาน
(3) การสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
- ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (2) มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม
- วิธีการสอน
(1) จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด และการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
เช่น การวิเคราะห์ อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอแนวความคิด และการจัดทาโครงการ
(2) จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานจริง
(3) เชิญวิทยากร หรือาจารย์พิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงบรรยาย
ให้กับนิสิต
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากรายงานของนิสิต
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานของนิสิต
(3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้นิสิตคิดแก้ปัญหา
(4) การใช้แบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 (3) จิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 (4) เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
 (5) ส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ

(3) สอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
 (3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
 (4) สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
- วิธีการสอน
(1) การบรรยายโดยใช้โปรแกรม power point
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานการทารายงาน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
(3) สังเกตการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน*
สัปดา
กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ห์ ท่ ี
การสอนและสื่อที่ใช้
(ชั่วโมง)
-แนะนาแนวทางการศึกษา, แนะนา
บรรยาย ชี้แจง บรรยายเนื้อหา อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
1
2
หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย
รายละเอี ย ด/ใช้ สื่ อ Power อ.ศรุต จุ๋ยมณี
Point ประกอบเอกสารการ
เรียนการสอน

2-3

-หลักวิชาชีพของนักกฎหมายใน
ภาคพื้นยุโรป/หลักวิชาชีพนัก
กฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์

4

1. บรรยาย /ซั ก ถาม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

4-5

- หลักวิชาชีพนักกฎหมาย :
ทนายความ
พร้อมตัวอย่าง คดีมรรยาท

4

1. บรรยาย /ซั ก ถาม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

สัปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์ ท่ ี
6-7 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : อัยการ

8

9
10

11-12

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ตุลาการ

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ตุลาการ
(ต่อ)

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ตารวจ

จานวน*
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
(ชั่วโมง)
บ รรย าย /ซั ก ถ าม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
4
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

2

บ รรย าย /ซั ก ถ าม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

สอบกลางภาคเรียน
บ รรย าย /ซั ก ถ าม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
2
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

4

บ รรย าย /ซั ก ถ าม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

สัปดา
ห์ ท่ ี
13-14

จานวน*
(ชั่วโมง)
หลั ก วิ ช าชี พ นั ก กฎหมายตามแนว
4
พระราชดารัส
หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย /ซั ก ถาม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

15

บทบาทของนักกฎหมายไทยในสังคม

2

บ รรย าย /ซั ก ถ าม /ใช้ สื่ อ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
Power Point ป ร ะ ก อ บ อ.ศรุต จุ๋ยมณี
เอกสารการเรียนการสอน

16

แนวทางการประกอบวิ ช าชี พ ของ
นักกฎหมาย

2

เสวนาแนะนาแนวทางการ อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ข อ ง อ.ศรุต จุ๋ยมณี
นักกฎหมาย

17-18

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับ
การ
ผลการเรี ยนรู้
ประเมิน
ด้านคุณธรรม
1
จริยธรรม
(ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4)
ด้านความรู้/ด้าน
2
ทักษะทางปัญญา
(ข้อ 2.1, 2.2, 2.3,

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน
ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม

การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน/
สอบปลายภาคเรียน

ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
-

17-18

60

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

3

4

3.1, 3.2)
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ
(ข้อ 4.1, 4.3, 4.4,
4.5)
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
(ข้อ 5.3, 5.4)

-สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ในการทางานกลุ่ม
-ความรับผิดชอบในการทางานที่
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์

40

การซักถาม/อภิปราย

ทุกสัปดาห์

-

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
1.1 แสวง บุ ญเฉลิมวิภาศ. รวมคาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 4 สานักพิมพ์วิญญู ชน.
กรุงเทพฯ, 2543
1.2 จิตติ ติงศภัทิย์. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 12 โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
1.3 ดิเรก ควรสมาคม. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. สานักพิมพ์วิญญูชน. กรุงเทพฯ, 2555
1.4 ศรุต จุ๋ยมณี. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. 2557
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1 นักกฎหมายในอุดมคติ สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2545
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้ นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทังด้
้ านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทังในและนอก
้
ชันเรี
้ ยน สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ด้วยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3เปิ ดโอกาสให้ นิสิตเสนอปัญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผ้ สู อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ส อนทบทวนและปรับปรุ ง กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมิ นประสิท ธิ 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 ผลการประชุมสัม มนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

