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รายวิชา ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับกฎหมาย 1
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2562701 ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับกฎหมาย 1
English for Legal 1
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตร์
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายและศึกษาภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและสํานวนกฎหมายต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1). เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกอ่านและเรี ยนรู ้ศพั ท์ในหัวข้อที่สอน และสามารถนําความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและสํานวนกฎหมายต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในสังคม และปรับตัวเข้ากับสังคม
ในสถานการณ์ที่บา้ นเมืองต้องการผูท้ ี่มีความรู ้ทางกฎหมาย
2). เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้หลักไวยากรณ์ในหัวข้อที่สอน
3). เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กฟังและพูดในเรื่ องที่สอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและสํานวนกฎหมายต่าง ๆ
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน การศึกษาด้วยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความซื่ อสัตย์ในการทําการตลาด โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและ
สํานวนกฎหมายต่าง ๆ
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้

- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย

2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
ได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและ
สํานวนกฎหมายต่าง ๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมาย
ให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
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- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและสํานวน
กฎหมายต่าง ๆ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคําและสํานวนกฎหมายต่าง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีคาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษในกรณี ต่างๆ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
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- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอ
ในชั้นเรี ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สั ป หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
ดา
ชั่วโมง
ห์ ที่
1
แนะนําตัวอาจารย์
3
และนักศึกษา
อาจารย์แนะนํา
วิธีการเรี ยน การ
ประเมินผล และการ
ทําข้อสอบ

2 บรรยายเรื่ อง Definition
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กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนําตัวและอธิบาย
อาจารย์พรเพ็ญ
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมาย ไตรพงษ์
ของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสื อ แหล่งการ
เรี ยนรู ้ และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู ้พ้นื ฐานทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายและร่ วม
แสดงความคิดเห็น
1.เข้าสู่ เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบ ตัว อาจารย์พรเพ็ญ
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สั ป
ดา
ห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ชั่วโมง

of law และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3 บรรยายเรื่ อง Types of
law และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

4 บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law : Law
of person และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

5 บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law : Law
of Juristic acts และให้
ทําแบบฝึ กหัด

3

6 บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law : Law
of contract และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

ผู้สอน

บทกฎหมาย
ไตรพงษ์
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
3.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
4. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
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สั ป หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
ดา
ชั่วโมง
ห์ ที่
7 บรรยายเรื่ อง Civil &
3
Commercial Law : Law
of Obligation และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

8

9

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law : Law
of Tort และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law : Law
of property และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ อง Criminal
10 law : Justification and
excuse และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ อง Criminal
11 law : Sanctions และให้
ทําแบบฝึ กหัด

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

อาจารย์พรเพ็ญ
ไตรพงษ์

อาจารย์พรเพ็ญ
ไตรพงษ์

อาจารย์พรเพ็ญ
ไตรพงษ์

อาจารย์พรเพ็ญ
ไตรพงษ์

8

สั ป
ดา
ห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ชั่วโมง

บรรยายเรื่ อง Element of
crime และให้ทาํ
12 แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ อง Criminal
13 law : Larceny and
Burglary และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

3

บรรยายเรื่ อง Criminal
14 law : Embezzlement
and False Pretenses และ
ให้ทาํ แบบฝึ กหัด

3

สรุ ปขอบเขตข้อสอบ
15 และส่ งรายงาน
รายบุคคล
16 สอบปลายภาค

3

ผู้สอน

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย อาจารย์พรเพ็ญ
2.สรุ ปและซักถาม
ไตรพงษ์
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
อาจารย์พรเพ็ญ
ไตรพงษ์

3

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
1

วิธีการประเมิน
สอบท้ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
50%
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2

วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
Thai- English Dictionary and English- Thai Dictionary
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการศึกษาค้ นคว้ า
1. English for lawyers 1 Peurachat Nilawanit. Thammasat University Pres. Bangkok 1993
2. English Legal Language, Aunya Singsangob. Bangkok University. Bangkok 2000
3. ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) หน่วยที่ 1-8 , 9-16
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้
การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย (จํานวน.80.ข้อ) จํานวน...4.. ตัวเลือก โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู ้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้
ความจํา

บทที่ 1
จํานวน..10.... ข้อ
บทที่ 2
จํานวน ...10... ข้อ
บทที่ 3
จํานวน ....10....ข้อ
บทที่ 4

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า
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จํานวน ..10....ข้อ
บทที่ 5
จํานวน ...10....ข้อ
บทที่ 6
จํานวน....10....ข้อ
บทที่ 7
จํานวน....10....ข้อ
บทที่ 8
จํานวน....10....ข้อ
บทที่ 9
จํานวน....10....ข้อ
บทที่ 10
จํานวน....10....ข้อ
รวม
ร้อยละ

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

100
100

100
100

100
100

