มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801458
ชื่ อวิชาภาษาไทย กฎหมายไทยเบื้องต้ น
(Introduction to Thai Law)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยทักษิณ

-1สารบัญ
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
2
3
4
5
8
12
13

-2รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801458 กฎหมายไทยเบื้องต้น (Introduction to Thai Law)
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
วิทยาเขตพัทลุง
อาจารย์ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
5. ภาคเรียน/ชั้ นปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่หนึ่งและสอง ทุกชั้นปี ยกเว้นสาขานิติศาสตร์
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่น ๆ
ในสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 มีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีวจิ ารญาณ สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
1.3 สามารถสื บค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ สังเคราะห์
นาเสนอและสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 มีจิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคม
1.5 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม และยึดหลักธรรมในการ
ดาเนินชี วติ อย่างพอเพียง

-4หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมาย ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมายไทย นิ ยาม ที่มา ประเภทของกฎหมาย การปรับใช้ กฎหมาย สาระสังเขป
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่
เกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน
2. หัวข้ อและจานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคเรียน
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

45 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางานของอาจารย์

-5หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่ วน
ของการประเมิน
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2


0801458
กฎหมายไทย
เบื้องต้น











2.3

3. ทักษะ
ทางปัญญา
3.1 3.2

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ
5.1 5.2 5.3 5.4















(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเน้นความมีวินยั ซื่อสัตย์
สุ จริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมใน
การดาเนิ นชีวติ อย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ใน
สังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึง
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ด้ านความรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริ ยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรื อเยาวชนกระทา
ความผิด
2. ตั้งคาถามให้นกั ศึกษาตอบ
ประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรม ความเข้าใจผูอ้ ื่นที่อยูใ่ น
ฐานะด้อยกว่า
3. การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของผูส้ อน

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากการเข้าเรี ยนและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิ สิต
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย

-6ผลการเรียนรู้
 2.1 มีความรู ้ความสามารถ
ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และเข้าใจบริ บทของ
สังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน
ทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ น
กฎหมาย
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กบั ข้อเท็จจริ งใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู ้ไป
สร้างสรรค์สังคม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่น

วิธีการสอน
1. บรรยายและตั้งคาถามให้นิสิต
ตอบ
2. แนะนาให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ให้นิสิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากคาถาม
กรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน และงานที่
ได้รับมอบหมายให้คน้ คว้าเพิ่มเติม

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคาถามของ
นิสิต
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
2. ฝึ กคิ ด และตั ด สิ นใจอย่ า งเป็ น เรี ยน
ระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 2. ประเมินจากการซักถามระหว่าง
บรรยาย

1. บรรยายในชั้นเรี ยนประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
2. ซักถามและร่ วมอภิปราบระหว่าง
บรรยายในชั้นเรี ยน

1. ประเมินจากความสนใจของนิ สิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
2. ประเมิ น จากการเข้ า เรี ยนและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิสิต
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ผลการเรียนรู้
4.3 มีจิตอาสาและทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม
4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุ ข
4.5 มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
พัฒนาและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สื บค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น
นาเสนอและสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
5.3 มีทกั ษะในการใช้
เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ต่อการทางานที่
เกี่ยวกับกฎหมายได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารส น เทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม

1. ประเมิ น จากความสนใจในชั้ น
เรี ยน
2. ประเมิ น จากค าตอบข้อ สอบเชิ ง
วินิจฉัย

-8ผลการเรียนรู้
5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

-9หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1-3

4-5

6

บทที่ 1 ลั ก ษณ ะของกฎหมายและ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎห มายกั บ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ในสังคม
- ความส าคัญ หรื อ บทบาทของ
กฎหมายที่มีต่อสังคม
- ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ งก าร ศึ ก ษ า
กฎหมาย
- วิวฒั นาการของกฎหมาย
- ความหมายของกฎหมาย
- ลักษณะของกฎหมาย
- ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
กฎหมาย
- สภาพบังคับทางกฎหมาย
บทที่ 2 สิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานตามกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน
- องค์ประกอบของสิ ทธิ
- ประเภทของสิ ทธิ
- สิ ทธิ ตามกฎหมายเอกชน
- สิ ทธิ ตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 สิ ทธิ มนุษยชน
- ความหมายและที่ ม าของสิ ท ธิ
มนุษยชน
- ปฏิ ญ ญ าสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน
- สิ ทธิ มนุษยชนในรัฐธรรมนูญ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

9

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

6

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

3

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่
มอบหมายในชั้นเรี ยน
ทุกสัปดาห์
นางานวิจยั ของผูส้ อน
เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุมาเป็ น
กรณี ศึกษา

-10สั ปดาห์
ที่
7-8

9

10

12-13

หัวข้ อ/รายละเอียด
บทที่ 4 หลัก ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ นิ ติ ก รรม
สัญญา
- หลัก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ นิ ติ ก รรม
สัญญา
- นิ ติ ก รรม สั ญ ญา ที่ ส าคัญ ใน
ชีวิตประจาวัน
- ซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ
- ค้ าประกัน จานา จานอง
บทที่ 5 กฎหมายครอบครัว
- การหมั้นและการสมรส
- ความเป็ นโมฆะหรื อโมฆี ย ะ
ของการสมรส
- ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสามี
ภรรยา
- การสิ้ นสุ ดการสมรส
- บิดา มารดา บุตร
บทที่ 6 กฎหมายมรดก
- มรดก
- ทายาท
- การแบ่งมรดก
- พินยั กรรม
บทที่ 7 กฎหมายอาญา
- ลักษณะทัว่ ไป
- โครงสร้ างความรั บ ผิ ด ในทาง
อาญา
- การกระทาไม่เป็ นความผิด การ
ยกเว้นโทษ และเหตุลดโทษ

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

6

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่
มอบหมายในชั้นเรี ยน
ทุกสัปดาห์

3

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

3

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์
บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

6

-11สั ปดาห์
ที่
14

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

3

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

15

บทที่ 8 กระบวนการยุติธรรม
- ความหมายของกระบวนการ
ยุติธรรม
- กระบ วนการยุ ติ ธรรมและ
เกี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ ก า ร ด า เนิ น
ชีวิตประจาวัน
บทที่ 9 การระงับข้อพิพาท

3

16

บทที่ 10 การเมืองการปกครองของไทย

3

บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์
บรรยายและการร่ วม อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
นาเสนองานที่มอบหมาย
ในชั้นเรี ยนทุกสัปดาห์

สั ปดาห์ ที่ 11 สอบกลางภาค
สั ปดาห์ ที่ 18 สอบปลายภาค
รวม

45

2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
 : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการประเมิน
1. ทักษะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ทักษะ
ด้านความรู ้

ผลการเรียนรู้

ลักษณะการประเมิน

1.1, 1.2

สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน

2.2

การสอบ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ ไม่ผา่ น

สัปดาห์ที่ 11,
18

ร้อยละ 50

-123. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1, 3.2

การแสดงความคิดเห็น
การเสนอผลงาน

ทุกสัปดาห์

4.3

สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางานที่
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์

5.1, 5.2

โดยการวิเคราะห์ผลงานที่
นาเสนอ

ร้อยละ 50
ทุกสัปดาห์ -

-13หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว, เอกสารประกอบคาสอน 0801458 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ประสิ ทธิ์ ปิ วาวัฒนพานิช. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2545
หยุ ด แสงอุ ท ั ย . ความรู ้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 17 กรุ งเทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กฎหมายส าหรับ ประชาชน. จัดท าโดยโครงการเผยแพร่ วิช านิ ติศ าสตร์ ศู นย์นิติศ าสตร์ คณะนิ ติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 17 กรุ งเทพฯ : ศูนย์, 2543

-14หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การกาหนดกิจกรรมในชั้น
เรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากรู ปแบบการสอนและพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
2.2 ประเมินจากผลการประเมินผูส้ อนและผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
3.3 จัดการระดมสมอง อภิปราย และสัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 จัดประชุมคณาจารย์เพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียน
4.3 ก่อนสอบปลายภาคมีคณาจารย์ช่วยประเมินและตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนร่ วมกัน เพื่อให้
ได้ขอ้ สอบและวิธีการให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุม สัมมนา นามาสรุ ปผลและ
พัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรื อภาคการศึกษาถัดไป

