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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน รายวชิาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวชิา  

0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3 (3-0-6) 
Seminar in Criminal Law 
อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหาส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษาจากค าพิพากษาฎีกา 
บทความ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในสังคมปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบักฎหมายอาญา 
 

2.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

ศึกษาทัว่ไป 
วชิาเฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น (ถา้มี) 
วชิาเอก 
วชิาเอกบงัคบั  
วชิาเอกเลือก 
วชิาโท  
วชิาประสบการเชิงปฏิบติั (ถา้มี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อาจารยภ์าณุวฒัน์ ปานแกว้ 
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา อาจารยภ์าณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนท่ี 1 / ชั้นปีท่ี - 
 

6.  สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง  
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7.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1)  เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเขา้ใจกฎหมายอาญา ไดถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย

ก าหนด 

2)  เพื่อใหนิ้สิตสามารถเรียนรู้และเขา้ใจกฎหมายอาญา ไดง่้ายข้ึน 

3)เพื่อใหนิ้สิตมีพื้นฐานทางกฎหมายอาญา เพื่อน าเอาไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษากฎหมายในระดบัสูงข้ึน

และใชง้านควบคู่กบักฎหมายอาญารวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิทางอาญา 

4).เพื่อให้นิสิตสามารถน าเอาความรู้ท่ีได้ไปใช้งานได้จริงและแก้ไขสถานการณ์อนัเก่ียวกับการกระท า
ความผดิทางอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

  1)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ท่ีทนัสมยั  และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

  2)เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง / ภาคเรียน - - 90 ชัว่โมง / ภาคเรียน 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที ่และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

ให้ค  าแนะน าโดยการจดัเวลาให้ค  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็นเวลา            
1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหนา้ห้องท างานของ
อาจารย ์หรือตกลงร่วมกนัในชั้นเรียน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
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 
0801421 
สมัมนา
กฎหมาย
อาญา 

                  

(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 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

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
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
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

และผูอ่ื้น   
 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
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

เก่ียวกบักฎหมายได ้
 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 

ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 

1. ช้ีแจง แนะน าขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบั
รายวชิา 
2. การกระท าความผดิอาญา 
     
 

3 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 
 
 
 
 

2 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความผดิ
เก่ียวกบัการปกครอง 
 

3 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 

3-4 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ
เก่ียวกบัการยติุธรรม ความผิดเก่ียวกบั
ศาสนา ความผดิเก่ียวกบัสงบสุขของ
ประชาชน 

ความผดิเก่ียวกบัการก่อให้เกิด
ภยนัตรายต่อประชาชน 

6 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 
 

5-6 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ

6 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
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เก่ียวกบัความผดิเก่ียวกบัการ 
ปลอมและการแปลง ความผิด

เก่ียวกบัการคา้ 
 

ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

7-8 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ
เก่ียวกบัความผดิเก่ียวกบัความผดิเก่ียวกบั
เพศ ความผดิเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 

6 
 
 
 
 

บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 
 

9 สอบกลางภาค 
10 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา

ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ
เก่ียวกบัความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและ
ช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 

3 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 

11-12 
 
 
 
 

อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ
เก่ียวกบั ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 

6 
 
 

บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 
 

13-14 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพ ากษาฎีกา  บทความความ
เก่ียวกบั ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

6 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
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15 อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหา

ส าคญัเก่ียวกบักฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิพากษาฎีกา บทความความ
เก่ียวกบั ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 

3 บรรยาย และซกัถาม
โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
ของ อ.ภาณุวฒัน์ ปาน
แกว้ และส่ือ Power 
Point, 
 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 

16 สรุปเน้ือหาสาระส าคญัของรายวชิา 3 พูดคุยและซกัถาม อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
 

17-18 สอบปลายภาค 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับ 
 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน/ลกัษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม  
(ขอ้ 1.1, 1.2, 1.3) 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ทุกสัปดาห์ - 

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

สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาค
เรียน 

9 และ 17-18 40 และ 60 

3 ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ  
(ขอ้ 4.1, 4.3, 4.4) 

ความร่วมมือในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายของนิสิตในกลุ่ม 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ดา้นการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.1, 5.4) 

การซกัถามและอภิปรายในเน้ือหาวชิา
และในงานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ทุกสัปดาห์ - 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

- ประมวลกฎหมายอาญา 
    -เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
                    1. เกียรติขจรวจันะสวสัด์ิ. ค าอธิบายกฎหมายอาญา : ภาคความผดิ. พิมพค์ร้ังท่ี 2 
(แกไ้ข-เพิ่มเติม).กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ,์ 2544. 
2. จิตติติงศภทัย.์ 2545. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. กรุงเทพมหานคร: 
จิรรัชการพิมพ.์ 
3. คณิตณนคร. 2537. กฎหมายอาญาภาคความผดิ. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
4. ทวเีกียรติมีนะกนิษฐ.์ 2544. หลกักฎหมายอาญาภาคความผดิ. กรุงเทพมหานคร: 
วญิญูชน. 
5. ไพโรจน์วายภุาพ. รวมค าพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายอาญา : ลกัษณะ 12 
ความผดิเก่ียวกบัทรัพยม์าตรา 334 ถึงมาตรา 366 ตั้งแต่พ.ศ. 2500 ถึง 2542. พิมพ ์
คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือเนติบณัฑิตยสภา, 2542. 
6. หยดุแสงอุทยั. กฎหมายอาญาภาค 2 – 3. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546. 
2. เวบ็ไซดก์ฎหมายต่าง ๆ 
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หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งดา้นวิธีสอน การจดักิจกรรมทั้งในและ

นอกชั้ นเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวทิยาลยั 

1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีก าหนดให้มีการ
ประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

2.2 ประเมินการสอนโดยการจดัประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
รายวชิามาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 

3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ ๆ เช่น แนวปฏิบติัและตวัอย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

4.1 ประชุมคณาจารยเ์พื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและ

บริการการศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 


