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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2102309-54 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

     Laws Relating to State Affairs Administration 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2102309 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 

 
Laws Relating to State Affairs Administration 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
20 กรกฎาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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เมื่อนักศึกษาเรยีนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ในหลักการและหลักเกณฑ ์แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย  

2) มีความรู้ในหลากหลายสาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท าความเข้าใจและประเมินข้อมลู จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาไดด้้วยตนเอง  

3) สามารถวิเคราะห ์สงัเคราะห์ปญัหาทางกฎหมาย และสามารถประยุกตห์ลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายไปปรบั
ใช้กับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

4) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ีมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ มีจิตส านึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์ เคารพและปฏบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รู้และเกิดทักษะในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) สามด้าน คือ พุทธิพิสัย (สามารถจ า เขา้ใจ รู้จักน าไปใช้ รู้จักวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า) จิตพิสัย (สามารถรับรู้ หรือเอาใจใส่ ตอบสนอง เห็นคุณค่า  จัดระบบ หรือสร้างความเช่ือ สร้างนสิัย หรือ
ค่านิยม) ทักษะพิสัย (สามารถปฏบิัติ หรือน าความรู้ไปปฏิบัติจนช านาญ) 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบรหิารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชน ฯลฯ ท้ังในแง่การก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิกนิตสิัมพันธ์ สิทธิและหน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนการด าเนินการทางวินัยและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ  

 

          Concepts of state affairs administration. Laws and regulations relating to state affairs administration. 
Relationship between sates, state agencies and different groups of government officials including government 
servants, state agencies employees and public agency officials. Establishment, change and discharge of juristic 
relationship. Rights and duties of state officials. Discipline case procedure and claim for compensation  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา จ านวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

3.มีความพอเพียง      1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/

- ความตรงต่อ
เวลา 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งขอ้มลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/

- ความตรง
ต่อเวลา 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

หลากหลายของมนุษย ์   3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนยั 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/

- ความตรง
ต่อเวลา 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  -   แนะน าการ
เรียนการสอน
ภาพรวม   
 -   ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ  
 -   คะแนนสอบ
ย่อย   
 -   คะแนนสอบ
ปลายภาคเรยีน   
 -   ความตรงต่อ
เวลา/การแต่ง
กาย/งานท่ี
มอบหมาย 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

2   ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสาร
บรรณ   
 -   หนังสือ
ภายนอก  
 -   หนังสือ
ภายใน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

 -   หนังสือ
ประทับตรา  
 -   หนังสือสั่ง
การ  
 -   หนังสือ
ประชาสมัพันธ์  
 -   หนังสือท่ี
เจ้าหน้าท่ีท าข้ึน
หรือรับไวเ้ป็น
หลักฐานใน
ราชการ  
 -   การ
ด าเนินงานทาง
สารบรรณด้วย
ความรวดเร็วเป็น
พิเศษ  
 -   การรับ-
ส่ง  หนังสือ
ราชการ  
 -   การเก็บ
รักษา  ยืม  และ
ท าลายเอกสาร
ราชการ  
 -   แบบพิมพ์
เอกสารราชการ 
  

กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

3  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสาร
บรรณ  (ต่อ)  
 -   หนังสือ
ภายนอก  
 -   หนังสือ
ภายใน  
 -   หนังสือ
ประทับตรา  
 -   หนังสือสั่ง
การ  
 -   หนังสือ
ประชาสมัพันธ์  
 -   หนังสือท่ี
เจ้าหน้าท่ีท าข้ึน

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

หรือรับไวเ้ป็น
หลักฐานใน
ราชการ  
 -   การ
ด าเนินงานทาง
สารบรรณด้วย
ความรวดเร็วเป็น
พิเศษ  
 -   การรับ-
ส่ง  หนังสือ
ราชการ  
 -   การเก็บ
รักษา  ยืม  และ
ท าลายเอกสาร
ราชการ  
 -   แบบพิมพ์
เอกสารราชการ  
  

4  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ประเภทต่างๆ  
 -   ข้าราชการ   
 -   พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   
 -   พนักงาน
ราชการ  
 -
   ลูกจ้างประจ า  
 -   เจ้าหน้าท่ี
องค์การมหาชน 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

5  -   ระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของ
ข้าราชการ   
 -   สิทธิและ
หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  



18/23 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

6  - พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ.2546  
- ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ.2542  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

7  การจดรายงาน
การประชุม   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

8  สอบกลางภาค      0  0  0        

9  พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

10  - พระราชบัญญตัิ
ระเบียบ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ที ่3) พ.ศ.2551  กรณีศึกษา 
(Case)  

กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
- หลักการ
ตาม พรบ. 
- ข้อยกเว้นไม่
ต้องใช้ระบียบ
ของ
กระทรวงการคลัง 
- การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และข้อตกลง
คุณธรรม 
- การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

12  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (ต่อ) 
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
- ค่าตอบแทน
ผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักการ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

13  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (ต่อ) 
- การจ้างท่ี

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  



20/23 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปรึกษา 
- การจ้าง
ออกแบบหรือ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
- การท าสัญญา 
- การบริหาร
สัญญาและตรวจ
รับพัสด ุ
  

กรณีศึกษา 
(Case)  

กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

14  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (ต่อ) 
- การงด ลด
ค่าปรับ หรือการ
ขยายระยะเวลา 
- การบอกเลิก
สัญญา 
- การทิ้งงาน 
- การอุทธรณ ์
- บทก าหนด
โทษ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

15  พระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทาง
ราชการ พ.ศ.
2558 
- การด าเนินการ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกฯ 
- แนวทางการ
จัดท าคู่มือ
ส าหรับประช 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ 

(Learning 
Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

16  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
- สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง ฉบับ
ที ่8 พ.ศ.2553  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายจิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

17  สอบปลายภาค      0  0  0        

 รวมจ านวน
ช่ัวโมง 

  45.00  90.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับ
ที ่

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการ
ประเมินผล 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวน
หน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5  การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

ตลอดภาค
การศึกษา  

20  0  

2  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5  การสอบ
กลางภาค  

8  40  0  

3  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5  การสอบ
ปลายภาค  

17  40  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  รวมกฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : ส านักงานสวัสดิการ ก.พ.ร. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 
- พระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  
- พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
- พระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม   
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 

 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
- http://www.ocsc.go.th 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
ค าถาม หรือแบบทดสอบผลการเรยีนรู้ทั้งห้าด้าน 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 

 

การปรับปรุงการสอน กระท าทุกปกีารศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และปัจจยัอื่นๆ 
รายวิชามีการปรับปรุงการสอน โดยพิจารณาจากปัจจยัต่อไปนี้ 
1) ผลประเมินรายวิชา โดยผู้เรียน 
2) ผลประเมินการสอน 
3) แบบสอบถามความสนใจในช้ันเรียน 
4) ประเด็นปัจจุบัน หรือหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics)  
5) การวิจัยชั้นเรียน ในประเด็นตา่งๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอื่นๆ และวิชาชีพเลือก) อาทิ 
ศิลปในการถ่ายทอดความรู้ สื่อการสอน การน าความรูไ้ปใช้ในรายวชิาอื่นๆ ฯลฯ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 

อาศัยท้ังปัจจัยภายในและภายนอกกระบวนการเรียนการสอน ทวนสอบทั้ง กระบวนการ ผลลัพท์ และผลสัมฤทธ์ิเพื่อยืนยันวา่ ผล
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา (ข้อ 1) ผลประเมินการสอน (ข้อ 2) น่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ
นักศึกษา ด าเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชา อาทิ 
1) ทวนสอบจากการประเมินพฤตกิรรมของผู้เรียน (ลักษณะนสิัย ไดแ้ก่ การเข้าเรยีน และการสังเกตพฤติกรรม)  
2) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ไดเ้รยีนผ่านไปแล้ว โดยผูร้่วมสอนอื่น หรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & Link check) 
3) ผู้ร่วมสอน และร่วมรับผดิชอบรายวิชา มีส่วนในการประเมินย่อย ออกข้อสอบร่วม และร่วมประเมนิผลการเรยีน 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

การทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการทุกปีการศึกษา โดยประมวลจากกระบวนการและผลลัพท์ ใน 
มคอ. 1 ถึง มคอ.3 จนกระทั่งเป็นรายงาน (มคอ.5 ถึง มคอ.7) ทั้งนี้ อาศัย กระบวนใน มคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) ผลประเมินการสอน (ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบ
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มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา (ข้อ 4)  
การทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) สอดคล้องกับ
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคณุภาพ ฯ 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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