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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801141 ชื่ อวิชานิติกรรมและสั ญญา
( juristic Act and Contract )

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
3
4
4
5
8
12
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801141 นิติกรรมและสัญญา ( juristic Act and Contract )
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ธนากร โกมลวานิช และ อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผูส้ อน ผศ.ธนากร โกมลวานิช และ อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ปรับปรุ งรายละเอียดครั้งล่าสุ ด 8 มกราคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:
(1) มี คุ ณ ธ รรม แล ะจริ ยธ รรม โด ยเน้ น ความ มี วิ นั ย ซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต เสี ยส ล ะ สุ ภ าพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง
(2) มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เนื่องจากวิชานิติกรรมสัญญานั้นเป็ นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่ง ที่จะทาให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลที่จะต้องกระทาการตาม
หน้าที่ของตน และเป็ นพื้นฐานของเอกเทศสัญญาแต่ละประเภท จึงต้องปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ วของเศรษฐกิจในยุคปั จจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลาอายุความ และ
หลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 2
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 48 ชัว่ โมงต่อภาค ไม่มี
การศึกษา

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคมโดยยึดหลักธรรมในการดาเนินชี วติ
อย่างพอเพียง
1.1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวนิ ยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรม รวมถึงการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชน
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
1.2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
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2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ ทกี่ ว้ างไกลเข้ าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสั งคม
 2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชี วติ และสังคม
 2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.1.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นกฎหมาย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ความสนใจ
- การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจ
อย่ างเป็ นระบบสมเหตุสมผล มีความใฝ่ รู้ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
 (3.1.1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้
กับข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (3.1.2) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถนาความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม
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3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทารายงาน และนาเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- การนาเสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปั ญญาของผู้เรียน
- สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย
- ทดสอบย่อย
- อภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีทกั ษะในการสร้ างความสั มพันธ์ และสามารถเรียนรู้ ทจี่ ะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสั งคมด้ วยความ
รับผิดชอบ
 (4.1.1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 (4.1.2)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
 (4.1.3)มีจิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนแลสังคม
 (4.1.4)เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
 (4.1.5)มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทั้ งในเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
สรุ ปประเด็นโดยใช้ ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
(5.1.1) มี ค วามสามารถในการสื บ ค้น รวบรวมข้อ มู ล วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป ประเด็ น
นาเสนอและสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 (5.1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 (5.1.3) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ ยวกับกฎหมาย
ได้
 (5.1.4) สามารถสื่ อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

หัวข้ อ/รายละเอียด
ส่ วนที่ 1 นิติกรรม
บทวิเคราะห์ และ อธิบาย
ความหมาย “นิติกรรม”
นิติกรรม และ นิติเหตุ

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อภิปรายโดยใช้หนังสื อ/
อ.กฤษฎา
เอกสารประกอบการเรี ยน
อภินวถาวรกุล
และ Power Point
ที่ใช้ในการสอน
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9

2

กรณี ศึกษา การใดเป็ นนิติกรรม
หรื อไม่เป็ น นิ ติกรรม

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อภิปรายโดยใช้หนังสื อ/
อ.กฤษฎา
เอกสารประกอบการเรี ยน
อภินวถาวรกุล
และ Power Point
ที่ใช้ในการสอน

3

วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
แบบของนิติกรรม

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

4

การกระทานิติกรรมโดย ผูห้ ย่อน
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

เงื่อนไข และ เงื่อนเวลา

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล
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8

ส่ วนที่ 2 ระยะเวลา
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลา
การเริ่ มต้นของระยะเวลา
การสิ้ นสุ ดของระยะเวลา

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

9

ส่ วนที่ 3 อายุความ
ความหมายของอายุความ
การเริ่ มนับอายุความ
อายุความสะดุดหยุดลง
การสละประโยชน์แห่งอายุความ

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

10

ส่ วนที่ 4 สัญญา
ความหมายของสัญญา
คาเสนอ
คาสนอง

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

11

การตีความสัญญา
คามัน่
ผลแห่งสัญญา

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

12

มัดจา
เบี้ยปรับ

3

,,

อ.วิสิษฐ 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

ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

16

สรุ ปเนื้ อหารายวิชา

3

,,

ผศ.ธนากร โกมลวานิช
อ.กฤษฎา
อภินวถาวรกุล

2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
(ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1.
2.

3.

4.

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้า ชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สั ดส่ วนของคะแนน
ทีป่ ระเมิน

4
8

0%
0%

9
17
ตลอดภาค
การศึกษา

40 %
60 %
0%

ตลอดภาค
การศึกษา

0%
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หมวดที่ 7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
อัครวิทย์ สุ มาวงศ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมสั ญญา,กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์เนติบณั ฑิตยสภา,2554
ศักดิ์ สนองชาติ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยนิติกรรมและสั ญญา (พร้อมทั้งระยะเวลา และ
อายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม (ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540) และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ นิติบรรณการ, 2551
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กำาชัย จงจักรพันธ์, คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551
ไชยยศ เหมะรัชตะ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ นิติ
ธรรม, 2549
จำาปี โสตถิพนั ธุ์, คาอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสั ญญา, กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2546
ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสั ญญา สถานะใหม่ ของสั ญญาปัจจุบัน และปัญหาข้ อสั ญญาทีไ่ ม่ เป็ นธรรม,
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ให้นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบความรู ้ทกั ษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อน
และหลักการเรี ยนรายวิชานี้
-ให้นกั ศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์
-การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
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- อาจารย์ผสู ้ อนประเมินการสอนของตนเอง
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาจากในชันL เรี ยนและระบบประเมินการสอน
- ประเมินจากผลการทดสอบย่อย/ การสอบ/ ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
-ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
การสอน
- การปรับปรุ งรายละเอียดรายวิชา
- การประชุมเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามผูเ้ รี ยน หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของผูเ้ รี ยน รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม และมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
-นาผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุ งรายวิชา การ
จัดการเรี ยนการสอน
-จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทบทวนและปรับปรุ งรายวิชา
-ปรับปรุ งประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน

