มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801412 ชื่ อวิชา นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
3
5
6
7
13
14

รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง/คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

0801412
นิติปรัชญา (Philosophy of Law)

2. จานวนหน่ วยกิต หรื อจานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์นิจนิรันดร์ อวะภาค
อาจารย์ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
5. ภาคเรียน/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนปลาย / ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีเ่ รียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
8. สถานทีเ่ รียน
วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง

9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมาย
ต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็ นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย อานาจอธิปไตย โทษสิ ทธิ ความยุติธรรม ความเป็ นธรรมในสังคม
ความเสมอภาค อิทธิ พลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับข้องกับนิ ติปรัชญา และ
สามารถนาความรู ้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
1.3 สามารถนาเสนอประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับนิติปรัชญาได้อย่างมีเหตุผล
1.4 สามารถเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ท้ งั ในฐานะผูน้ าและสมาชิกของสังคม
1.5 เห็ นความสาคัญของแนวความคิดด้านนิ ติปรัชญา รวมทั้งสามารถนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิงานด้าน
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตมี ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิ จกรรมที่หลากหลาย/ได้เรี ยนรู ้สาระ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา

ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็ นรากฐานของ
ทฤษฎีกฎหมาย อานาจอธิ ปไตย โทษสิ ทธิ ความยุติธรรม ความเป็ นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิ พลของนิติ
ปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

45 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

-

90 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษาราบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิ สิตเป็ นเวลา
1 ชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์ โดยการประกาศให้นิ สิ ตด้วยการประกาศให้นิ สิ ตทราบทางเว็บ ไซต์และติ ดประกาศหน้า
ห้องพักอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนิสิต
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ทางปัญญา บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ

0801412
นิติปรัชญา

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





































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
 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

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

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

1. ประเมินจากการตอบคาถามของ
นิสิต
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ

ผลการเรียนรู้
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
 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

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

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

ผลการเรียนรู้
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
 5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

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

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

จานวน

กิจกรรมการเรียน

ผู้สอน

1-2

3

4-6

7

8

สั ปดาห์ ที่

บทที่ 1 ทฤษฎีวา่ ด้วยศาสตร์
- ข้อความคิดทัว่ ไป
- นิติศาสตร์
- วิชานิติปรัชญา
บทที่ 2 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น
- กฎหมายชาวบ้าน
- กฎหมายของนักกฎหมาย
- กฎหมายเทคนิค
บทที่ 3 แนวคิดสานักกฎหมาย
ธรรมชาติ
- ยุคกรี ก
- ยุคโรมัน
- ยุคกลาง
- สมัยใหม่
- นักปรัชญาที่สาคัญ
- บริ บทแวดล้อมทางสังคมที่สาคัญ
- ประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจ
บทที่ 4 สานักกฎหมายประวัติศาสตร์
- วิวฒั นาการของสานักกฎหมาย
ประวัติศาสตร์
- แนวคิด ทฤษฎีของสานักกฎหมาย
ประวัติศาสตร์
- ประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจ
บทที่ 5 สานักกฎหมายบ้านเมือง
- ประวัติความเป็ นมา
- ส าระส าคั ญ ของส านั ก กฎห ม าย
บ้านเมือง
- แนวคิดของนักปรัชญาที่สาคัญ
- ประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจ
หัวข้ อ /รายละเอียด

ชั่วโมง
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
6
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน
- อภิปรายกลุ่ม

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

3

- บรรยาย
- กรณี ศึกษา

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

9

- บรรยาย
- ทางานกลุ่มและนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว

3

- บรรยาย
- ทาแบบฝึ กหัด
- นาเสนอรายงาน
- อภิปราย

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

3

- บรรยาย
- ดูภาพยนตร์
- อภิปราย

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

9
10

11-12

13-14

สอบกลางภาคเรียน (สาหรับนิสิตสาขาวิชาอื่น)
บทที่ 6 สานักความคิดสังคมวิทยาทาง
3 - บรรยาย
กฎหมาย
- กรณี ศึกษา
- ประวัติความเป็ นมาของสานักความคิด
- อภิปราย
กฎหมายทางสังคมวิทยา
- สาระสาคัญของสานักความคิด
กฎหมายทางสังคมวิทยา
- แนวคิดของนักปรัชญาที่สาคัญ
- รอสโค พาวด์
- เยียริ่ ง
- เกอร์ เน่
- ประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจ
บทที่ 7 แนวคิดทางนิติปรัชญาสมัยใหม่
6 - บรรยาย
- แนวคิดสตรี นิยม
- ดูภาพยนตร์
- แนวคิดสัจนิยม
- อภิปราย
- แนวคิดอรรถประโยชน์
บทที่ 8 ปั ญหาว่าด้วยกฎหมายกับความ
6 - วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ยุติธรรม

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

15

บทที่ 9 การเคารพกฎหมาย และการดื้อ
แพ่งกฎหมายของประชาชน

3

- บรรยาย
- แสดงความคิดเห็น

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

16

บทที่ 10 คาถามเกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักกฎหมายใน
ปัจจุบนั
- สรุ ปสาระสาคัญของรายวิชา

3

- มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
- รายงาน
- แบบฝึ กหัดหลังเรี ยน

อ.นิจนิรันดร์ อวะภาค
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1
2

3

4

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(ข้อ 1.1, 1.2, 1.3)
ด้านความรู ้/ด้านทักษะ
ทางปัญญา
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2)

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
-

9

40%

17-18
ทุกสัปดาห์

60%
-

ทุกสัปดาห์

-

การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน/สอบ
กลางภาค/
สอบปลายภาคเรี ยน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ -สังเกตพฤติกรรมและการ
ระหว่างบุคคลฯ
แสดงออกในการทางานกลุ่ม
(ข้อ 4.1, 4.3, 4.4)
-ความรับผิดชอบในการทางานที่
มอบหมาย
การสื่ อสารและการใช้ การซักถาม/อภิปราย
เทคโนโลยี
(ข้อ 5.1, 5.4)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
1.1 สมยศ เชื้อไทย. นิติปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. 2556

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1 จรัญ โฆษณานันท์. นิ ติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2545
2.2 ___________. นิติปรัชญาแนววิพากษ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติธรรม. 2555
2.3 ปรี ดี เกษมทรัพย์. นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2555
2.4 สมชาย ปรี ชาศิลปกุล. นิติปรัชญาทางเลือก. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. 2546
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย

1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับ ปรุ งกลยุทธ์ และวิธีส อนจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผลรายวิชามาใช้เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิ สิตและบริ การ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิ สิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

