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รายละเอยีดรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : วทิยาเขตสงขลา วทิยาเขตพทัลุง/คณะนิติศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
รหสัวชิา     0801412   
ช่ือวชิา           นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 
 

2. จ านวนหน่วยกติ หรือจ านวนช่ัวโมง 
           3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา 
  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต / รายวชิาในหมวดเอกบงัคบั 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยนิ์จนิรันดร์ อวะภาค 
 อาจารยภ์าณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

5. ภาคเรียน/ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคเรียนปลาย / ชั้นปีท่ี 4 
 

6. รายวชิาทีเ่รียนมาก่อน (Pre-requisite)  
- 
 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
 - 
 

8. สถานทีเ่รียน 
 วทิยาเขตสงขลา/วทิยาเขตพทัลุง 



 

 
   

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  12 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 



 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัและผลงานของนกัปรัชญากฎหมายในส านกัความคิดทางกฎหมาย

ต่าง ๆ ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย อ านาจอธิปไตย โทษสิทธิ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 
ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใชก้ฎหมาย 

1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบันิติปรัชญา และ
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมได ้ 

1.3 สามารถน าเสนอประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติปรัชญาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
1.4 สามารถเรียนรู้และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของสังคม 
1.5 เห็นความส าคญัของแนวความคิดดา้นนิติปรัชญา รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบติังานด้าน

กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์

กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ไดเ้รียนรู้สาระ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
2.3 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้นการสร้าง

บณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 



 

 

   ประวติัและผลงานของนกัปรัชญากฎหมายในส านกัความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของ
ทฤษฎีกฎหมาย อ านาจอธิปไตย โทษสิทธิ ความยติุธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติ
ปรัชญาต่อการสร้างและการใชก้ฎหมาย 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาให้ค  าปรึกษาราบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็นเวลา 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตด้วยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์และติดประกาศหน้า
หอ้งพกัอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ 
การวเิคราะห์ฯ 



 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
0801412      
นิติปรัชญา 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเนน้ความมีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ 
อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัและ
อดทน และยดึหลกัธรรมใน
การด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 

1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผดิ 
2. ตั้งค  าถามใหน้กัศึกษาตอบ
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม ความเขา้ใจผูอ่ื้นท่ีอยูใ่น
ฐานะดอ้ยกวา่ 
3. การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของผูส้อน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเขา้ใจ
ระหวา่งบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเขา้เรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติั
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวทิยาลยั  1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม  
 1.3 ตระหนกัและเห็นคุณค่า

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์น
สังคมพหุวฒันธรรม รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยติุธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย ศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเขา้ใจบริบทของ
สังคม 

1. บรรยายและตั้งค  าถามใหนิ้สิต
ตอบ 
2. แนะน าใหนิ้สิตคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. ใหนิ้สิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดจากค าถาม 
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 

1. ประเมินจากการตอบค าถามของ
นิสิต 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การ
วเิคราะห์ความเขา้ใจ 
 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา คน้ควา้ และเพิ่มพูน
ทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยกุตเ์พื่อ



 

 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

พฒันาตนเองและสังคมได ้
 2.3 มีทกัษะปฏิบติัดา้น

กฎหมาย 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมาย
มาใชก้บัขอ้เทจ็จริงใน
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ฝึก คิดและตัด สินใจอย่าง เป็น
ระบบจากโจทยปั์ญหาดา้นกฎหมาย 
 

1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจากการซกัถามระหวา่ง
บรรยาย 
 

 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไป
สร้างสรรคส์ังคม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน 
2. ซกัถามและร่วมอภิปราบระหวา่ง
บรรยายในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหวา่งบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้า เรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม 

 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบั
สมาชิกในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได้
อยา่งมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พฒันาและท านุบ ารุง



 

 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

ศิลปวฒันธรรม 
  

 
 
 

 
 

 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบคน้รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2.  ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีส ารสน เทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 

1. ประเมินจากความสนใจในชั้ น
เรียน  
2. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วนิิจฉยั  
 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 

 5.3 มีทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัต่อการท างานท่ี
เก่ียวกบักฎหมายได ้

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้

 
 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน กจิกรรมการเรียน ผู้สอน 



 

 

ช่ัวโมง การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
1-2 บทท่ี 1 ทฤษฎีวา่ดว้ยศาสตร์ 

- ขอ้ความคิดทัว่ไป 
- นิติศาสตร์ 
- วชิานิติปรัชญา 

6 
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดัก่อนเรียน 
- อภิปรายกลุ่ม 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

3 บทท่ี 2 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น 
- กฎหมายชาวบา้น 
- กฎหมายของนกักฎหมาย 
- กฎหมายเทคนิค 

3 - บรรยาย 

- กรณีศึกษา  

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

4-6 บทท่ี 3 แนวคิดส านกักฎหมาย
ธรรมชาติ 
- ยคุกรีก 
- ยคุโรมนั 
- ยคุกลาง 
- สมยัใหม่ 
- นกัปรัชญาท่ีส าคญั 
- บริบทแวดลอ้มทางสังคมท่ีส าคญั 
- ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ 

9 - บรรยาย 
- ท  างานกลุ่มและน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

7 บทท่ี 4  ส านกักฎหมายประวติัศาสตร์ 
- ววิฒันาการของส านกักฎหมาย
ประวติัศาสตร์ 
- แนวคิด ทฤษฎีของส านกักฎหมาย
ประวติัศาสตร์ 
- ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ 

3 - บรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดั 
- น าเสนอรายงาน 
- อภิปราย 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

8 บทท่ี 5 ส านกักฎหมายบา้นเมือง 
- ประวติัความเป็นมา 
- ส าระส าคัญ ของส านั กกฎหมาย
บา้นเมือง 
- แนวคิดของนกัปรัชญาท่ีส าคญั 
- ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ 

3 - บรรยาย 
- ดูภาพยนตร์ 
- อภิปราย 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 



 

 

9 สอบกลางภาคเรียน (ส าหรับนิสิตสาขาวชิาอ่ืน) 
10 บทท่ี  6  ส านกัความคิดสังคมวทิยาทาง

กฎหมาย 
- ประวติัความเป็นมาของส านกัความคิด
กฎหมายทางสังคมวทิยา 
- สาระส าคญัของส านกัความคิด
กฎหมายทางสังคมวทิยา 
- แนวคิดของนกัปรัชญาท่ีส าคญั 
      - รอสโค พาวด์ 
      - เยยีร่ิง 
      - เกอร์เน่ 
- ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ 

3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- อภิปราย 
 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

11-12 บทท่ี 7 แนวคิดทางนิติปรัชญาสมยัใหม ่
- แนวคิดสตรีนิยม 
- แนวคิดสัจนิยม 
- แนวคิดอรรถประโยชน์ 

6 - บรรยาย 
- ดูภาพยนตร์ 
- อภิปราย 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

13-14 บทท่ี 8 ปัญหาวา่ดว้ยกฎหมายกบัความ
ยติุธรรม 

6 - วเิคราะห์กรณีศึกษา อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
15 บทท่ี 9 การเคารพกฎหมาย และการด้ือ

แพง่กฎหมายของประชาชน 
3 - บรรยาย 

- แสดงความคิดเห็น 
อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
16 บทท่ี 10 ค าถามเก่ียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรมของนกักฎหมายใน
ปัจจุบนั 

- สรุปสาระส าคญัของรายวชิา 

3 - มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
- รายงาน 
- แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

 ( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 
 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
(ขอ้ 1.1, 1.2, 1.3) 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ดา้นความรู้/ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 3.1, 3.2) 

การมีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน/สอบ
กลางภาค/ 
สอบปลายภาคเรียน 

9 
 
         17-18 

40% 
 

60% 
3 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลฯ  
(ขอ้ 4.1, 4.3, 4.4) 

-สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการท างานกลุ่ม 
-ความรับผิดชอบในการท างานท่ี
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ - 

4 การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.1, 5.4) 

การซกัถาม/อภิปราย 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารต าราหลัก 

1.1 สมยศ เช้ือไทย. นิติปรัชญาเบ้ืองตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 16. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 2556 
 



 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 2.1 จรัญ โฆษณานนัท.์ นิติปรัชญา. พิมพค์ร้ังท่ี 11 กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
2545 
 2.2 ___________. นิติปรัชญาแนววพิากษ.์ พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม. 2555 
 2.3 ปรีดี เกษมทรัพย.์ นิติปรัชญา. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2555 
 2.4 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. นิติปรัชญาทางเลือก. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 2546 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
      
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งดา้นวิธีสอน การจดักิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 



 

 

 1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
 3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/สัมมนาเพื่อพฒันารายวชิาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
 4.1 ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ให้นิสิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 


