มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801423 สั มมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

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

หน้ า
1
3
4
5
9
12
13
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801423 สั มมนากฎหมายอาญา
2(1-2-3)
Seminar in Criminal Law
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญาจากแนวคาพิพากษา บทความ
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
Discussion and analysis of critical issues regarding criminal law by studying
precedents, articles along with current problems about criminal law
2. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค,อาจารย์วริ ัตน์ นาทิพเวทย์
อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
อาจารย์ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 2 / ชั้นปี ที่ 4
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6. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
7. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นิสิตสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจกฎหมายอาญา ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด
2) เพื่อให้นิสิตสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจกฎหมายอาญา ได้ง่ายขึ้น
3)เพื่อให้นิสิตมีพ้นื ฐานทางกฎหมายอาญา เพื่อนาเอาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษากฎหมายในระดับสู งขึ้น
และใช้งานควบคู่กบั กฎหมายอาญารวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญา
4).เพื่อให้นิสิตสามารถนาเอาความรู ้ ที่ได้ไปใช้งานได้จริ ง และแก้ไขสถานการณ์ อนั เกี่ ยวกับ การกระท า
ความผิดทางอาญาได้อย่างถูกต้อง เป็ นธรรม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1)เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ที่ทนั สมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2)เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน

-

การฝึ กปฏิบัติ/การฝึ กงาน
ภาคสนาม
30

การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน

2. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในการให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
ให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิ สิตเป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์ เน็ต ติดประกาศหน้าห้องทางานของ
อาจารย์ หรื อตกลงร่ วมกันในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่ วน
ของการประเมิน
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0801421
สัมมนา
กฎหมาย
อาญา

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2





 





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

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
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ผลการเรียนรู้
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
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

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

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

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. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
2. ประเมิ น จากการเข้า เรี ย นและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิสิต
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ผลการเรียนรู้
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
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

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนเลื อ กใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม

1. ประเมิ นจากความสนใจในชั้น
เรี ยน
2. ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิ ง
วินิจฉัย
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ผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมายได้
5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
กิจกรรมการเรี ยน
ชั่วโมง การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
3
,บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

1

1. ชี้แจง แนะนาข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายวิชา
2. การกระทาความผิดอาญา

2

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความผิด
เกี่ยวกับการปกครอง

3

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

3-4

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
เกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับสงบสุ ขของ
ประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมและการแปลง ความผิด

6

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

6

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point
งานวิจยั การเพิม่

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

5-6

ผู้สอน
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

10

เกี่ยวกับการค้า

6

ประสิ ทธิภาพการ
เยียวยาผูป้ ระสบภัย
จากความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนใต้
บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

7-8

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับ
เพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย

9
10

สอบกลางภาค
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
3
บรรยาย ซักถาม
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
แลกเปลี่ยนความ
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
คิดเห็น และสื่ อ
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและ
Power Point
ชื่อเสี ยง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

11-12

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
เกี่ยวกับ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

6

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

13-14

อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากค าพิ พ ากษาฎี ก า บทความความ
เกี่ยวกับ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

6

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

15

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดยศึกษา
จากคาพิพากษาฎีกา บทความความ
เกี่ยวกับ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3

บรรยาย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสื่ อ
Power Point

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.มาตา สิ นดา

16

นิ สิ ต น าเสนอผลงานการตั้ง ข้อ เท็ จ จริ ง

3

นาเสนอผลงาน

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์

11

และการวิเคราะห์ ป ระเด็นปั ญหาส าคัญ
เกี่ ย วกับ กฎหมายอาญาในปั จ จุ บ ัน ให้
ผูเ้ รี ยนคนอื่นฟั งพร้ อมแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น
17-18

พูดคุย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

อ.มาตา สิ นดา

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ลาดับ
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
(ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,2.4)
ด้านความรู ้/ด้านทักษะ
ทางปัญญา
(ข้อ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ
(ข้อ 4.1,4.2, 4.3)
ด้านการสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
(ข้อ 5.1, 5.2)

ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
-

สอบกลางภาคเรี ยนและสอบปลายภาค
เรี ยน

9 และ 17-18

40 และ 60

ความร่ วมมือในการทางานที่ได้รับ
มอบหมายของนิสิตในกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

-

การซักถามและอภิปรายในเนื้อหาวิชา
และในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์

-

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- ประมวลกฎหมายอาญา
-เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. เกียรติขจรวัจนะสวัสดิ์. คาอธิบายกฎหมายอาญา : ภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 2
(แก้ไข-เพิ่มเติม).กรุ งเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2544.
2. จิตติติงศภัทย์. 2545. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. กรุ งเทพมหานคร:
จิรรัชการพิมพ์.
3. คณิ ตณนคร. 2537. กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
4. ทวีเกียรติมีนะกนิษฐ์. 2544. หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุ งเทพมหานคร:
วิญญูชน.
5. ไพโรจน์วายุภาพ. รวมคาพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายอาญา : ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาตรา 334 ถึงมาตรา 366 ตั้งแต่พ.ศ. 2500 ถึง 2542. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสื อเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542.
6. หยุดแสงอุทยั . กฎหมายอาญาภาค 2 – 3. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.
7.งานวิจยั กรกฎ ทองขะโชค เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเยียวยาผูป้ ระสบภัยจากความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้
2. เว็บไซด์กฎหมายต่าง ๆ

13

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิ จกรรมทั้งในและ
นอกชั้น เรี ย น สิ่ ง สนับ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยระบบเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมิ นผลการสอน ซึ่ ง เป็ นแบบประเมิ นผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ กาหนดให้มี การ
ประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งเนื้ อหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิ ผล
รายวิชามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้ หรื อข้อมู ลใหม่ ๆ เช่ น แนวปฏิ บตั ิและตัวอย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์เพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับ ขั้น ก่ อนส่ ง ระดับ ขั้นให้งานทะเบี ย นนิ สิตและ
บริ การการศึกษา
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิ สิต ผลการประชุ มสัมมนา นามาสรุ ปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

