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สารบัญ 
หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป       2 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     3 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     4 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    12 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  13 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
    (Course Specification) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะนิติศาสตร์ 
  

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
 0801212 กฎหมายไทยเบ้ืองตน้ (Introduction to Thai Law) 
2.  จ านวนหน่วยกติ   
              3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  หลกัสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     วทิยาเขตพัทลุง 

อาจารยภ์าณุวฒัน์ ปานแกว้  
5.  ภาคเรียน/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคเรียนท่ีหน่ึงและสอง ทุกชั้นปียกเวน้สาขานิติศาสตร์ 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
  ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 
 วทิยาเขตพทัลุง 

9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
          16 พฤษภาคม 2562 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1.1  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของกฎหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบักฎเกณฑอ่ื์น ๆ 
ในสังคม มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถบูรณาการเขา้กบัศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อพฒันาตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1.2  มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งมีวจิารญาณ สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล  
 1.3  สามารถสืบคน้รวบรวมขอ้มูลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
น าเสนอและส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.4  มีจิตอาสาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
 1.5  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม และยดึหลกัธรรมในการ
ด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา    
หลกักฎหมาย ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายไทย นิยาม ท่ีมา ประเภทของกฎหมาย การปรับใช้ กฎหมาย สาระสังเขป
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล  กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์
เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั 
2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา - - 90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็นเวลา  
 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศใหนิ้สิตทราบทางเวบ็ไซตห์รือติดประกาศหนา้ห้องท างานของอาจารย ์
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. แผนทีก่ารกระจายความรับผดิชอบ (น าขอ้มูลจาก ขอ้ 3 หมวดท่ี 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

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 
0801212
กฎหมายไทย
เบ้ืองตน้ 

                  

(น าขอ้มูลจาก ขอ้ 3 หมวดท่ี 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

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   
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 
 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
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 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 
 4.3 มีจิตอาสาและท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม 

 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบั
สมาชิกในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได้
อยา่งมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พฒันาและท านุบ ารุง
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 ้
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1-3 บท ท่ี  1  ลักษณ ะของกฎหมายและ

ความสัมพัน ธ์ระหว่างกฎหมายกับ
กฎเกณฑอ่ื์น ๆ ในสงัคม 

- ความส าคัญหรือบทบาทของ
กฎหมายท่ีมีต่อสงัคม 

- ป ระ โ ยช น์ ข อ งก าร ศึ กษ า
กฎหมาย 

- วิวฒันาการของกฎหมาย 
- ความหมายของกฎหมาย 
- ลกัษณะของกฎหมาย 
- ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง

กฎหมาย 
- สภาพบงัคบัทางกฎหมาย 

9  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

4-5 บทท่ี 2 สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน 

- องคป์ระกอบของสิทธิ 
- ประเภทของสิทธิ 
- สิทธิตามกฎหมายเอกชน 
- สิทธิตามกฎหมายมหาชน 

6  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
 

6 บทท่ี 3  สิทธิมนุษยชน 
- ความหมายและท่ีมาของสิทธิ

มนุษยชน 
-  ป ฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิ

มนุษยชน 
-  สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ 

3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ี

มอบหมายในชั้นเรียน
ทุกสปัดาห์ 

น างานวิจยัของผูส้อน
เก่ียวกบัผูสู้งอายมุาเป็น

กรณีศึกษา 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7-8 บทท่ี  4  หลักทั่วไปเก่ียวกับนิติกรรม

สญัญา 
- หลักทั่วไปเก่ียวกับนิติกรรม 

สญัญา 
- นิติกรรม สัญญา ท่ีส าคัญใน

ชีวิตประจ าวนั   
- ซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ  
- ค ้าประกนั จ าน า จ านอง  

6  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ี

มอบหมายในชั้นเรียน
ทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
 

9 บทท่ี 5 กฎหมายครอบครัว 
- การหมั้นและการสมรส 
- ความเป็นโมฆะหรือโมฆียะ

ของการสมรส 
- ความสัมพัน ธ์ระหว่ างสามี

ภรรยา 
- การส้ินสุดการสมรส 
- บิดา มารดา บุตร 

3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

10 บทท่ี  6  กฎหมายมรดก 
- มรดก 
- ทายาท 
- การแบ่งมรดก 
- พินยักรรม 

3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

12-13 บทท่ี 7 กฎหมายอาญา 
- ลกัษณะทัว่ไป 
- โครงสร้างความรับผิดในทาง

อาญา 
- การกระท าไม่เป็นความผิด การ

ยกเวน้โทษ และเหตุลดโทษ 

6  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 



-11- 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
14 บทท่ี 8 กระบวนการยติุธรรม 

- ความหมายของกระบวนการ
ยติุธรรม 

- กระบวนการยุ ติ ธรรมและ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ต่ อ ก า ร ด า เนิ น
ชีวิตประจ าวนั 

3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

15 บทท่ี 9 การระงบัขอ้พิพาท 3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

16 บทท่ี 10 การเมืองการปกครองของไทย 3  บรรยายและการร่วม
แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
น าเสนองานท่ีมอบหมาย
ในชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 

สัปดาห์ที ่11 สอบกลางภาค 
สัปดาห์ที ่18 สอบปลายภาค 

รวม 45   

 

2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 

  : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

ล าดับการประเมิน ผลการเรียนรู้ 
 
ลกัษณะการประเมิน 
 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1. ทกัษะดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 

1.1, 1.2 
สังเกตพฤติกรรม 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ ผา่น/ ไม่ผา่น 

2. ทกัษะ
ดา้นความรู้ 

2.2 การสอบ 
สัปดาห์ท่ี 11, 

18 
ร้อยละ 50  
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3. ทกัษะทางปัญญา 3.1, 3.2 
การแสดงความคิดเห็น 

การเสนอผลงาน ทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 

ร้อยละ 50  
 
 

- 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

4.3 

สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการท างาน 

ความรับผดิชอบในการท างานท่ี
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1, 5.2 
โดยการวิเคราะห์ผลงานท่ี

น าเสนอ ทุกสัปดาห์ 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
ภาณุวฒัน์ ปานแกว้, เอกสารประกอบค าสอน 0801458 กฎหมายในชีวติประจ าวนั.   

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          ประสิทธ์ิ ปิวาวฒันพานิช. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2545 
          หยุด  แสงอุทัย . ความ รู้ เบ้ื องต้น เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป . พิ มพ์ค ร้ังท่ี  17 กรุง เทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  

กฎหมายส าหรับประชาชน. จดัท าโดยโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 17 กรุงเทพฯ : ศูนย,์ 2543 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
              1.1  ประเมินผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
        1.2  ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวชิาทั้งดา้นวธีิสอน การก าหนดกิจกรรมในชั้น
เรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
              1.3  เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    2.1 ประเมินจากรูปแบบการสอนและพฤติกรรมผูเ้รียน  
    2.2 ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา  
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
       3.1  ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใชเ้พื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
             3.2  ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ 
              3.3  จดัการระดมสมอง อภิปราย และสัมมนาเพื่อพฒันารายวชิาให้เหมาะสมและทนัสมยั              
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
              4.1  จดัประชุมคณาจารยเ์พื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
           4.2  ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดใหส้ านกัทะเบียน 
             4.3  ก่อนสอบปลายภาคมีคณาจารยช่์วยประเมินและตรวจสอบขอ้สอบ วิธีการให้คะแนนร่วมกนั เพื่อให้
ไดข้อ้สอบและวธีิการใหค้ะแนนท่ีไดม้าตรฐาน 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุม สัมมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวชิา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหนา้หรือภาคการศึกษาถดัไป 

 
 
 

 


