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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2102401 กฎหมายแรงงาน 

 
Labour Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยต์รีเนตร สาระพงษ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์
กลุ่ม 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 4 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
1/2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เมื่อนักศึกษาเรยีนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้   
         1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญตัิแรงงานและศาลแรงงาน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปญัหาข้อพิพาท  การปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง เพื่อตอบปัญหาข้อพิพาททาง
กฎหมายจากปัญหาสมมติหรือค าพิพากษาของศาล เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดรับกับหลักกฎหมาย 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงิน
ทดแทน กฎหมายจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

 
          History of labour law. Contract of hire of services. Labour protection law. Labour relationship law. 
Compensation Law. Law of labour court establishment and procedure in labour court 

 

 

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 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

 

3.มีความพอเพียง      1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

องค์กรและสังคม  3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

เข้าร่วมกิจกรรม  

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. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

to Question)  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

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. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

3. การสอบปลายภาค  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 
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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 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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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 

4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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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. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

 

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  - ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
เนื้อหาการเรียนการ
สอน - ช้ีแจง
กฎ ระเบยีบในการ
เรียน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

2  พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 -
 ขอบเขตของ
กฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน - บทนิยาม
ของนายจ้างลูกจ้าง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

3  - การเรียกหรือรับ
เงินประกัน - เวลา
ท างาน วันหยุด วัน
ลา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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 

(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

3. Power 
Point  

ร่วมกิจกรรม  

4  - การใช้แรงงานหญิง
และเด็ก -
 ค่าตอบแทนในการ
ท างาน:ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา - ค่า
ล่วงเวลาใน
วันหยุด ค่าท างานใน
วันหยุด  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

5  - การใช้แรงงานหญิง
และเด็ก -
 ค่าตอบแทนในการ
ท างาน:ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

6  - ค่าจ้างในกรณีหยดุ
กิจการช่ัวคราว -
 ค่าจ้างระหว่างพัก
งาน - การหัก
ค่าตอบแทนในการ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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 

ท างาน  based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

Point  

7  ค่าชดเชย  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

8  ช่วงสอบกลางภาค      0  0  0        

9  - เงินทดแทน -
 ขอบเขตการใช้
บังคับ - ประเภทและ
อัตราการจ่ายเงิน
ทดแทน - อัตราการ
จ่ายเงินทดแทน -
 กรณีที่ไม่ต้อง
จ่ายเงินทดแทน การ
ร้องและการพิจารณา
ค าร้อง - การ
อุทธรณ ์- วินัยในการ
ท างาน - การ
ตักเตือน - ข้อบังคับ
ในการท างาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

10  - กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ - บทนิยาม -
 ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง - การ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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 

ยื่นข้อเรียกร้อง -
 การเจรจาต่อรอง -
 การไกลเ่กลี่ย - การ
ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงาน - การปิด
งานและการนดัหยุด
งาน  

(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

3. Power 
Point  

ร่วมกิจกรรม  

11  - การเจรจาต่อรอง -
 การไกลเ่กลี่ย - การ
ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงาน - การปิด
งานและการนดัหยุด
งาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

12  - การกระท าอันไม่
เป็นท า - การเลิกจ้าง
ไม่เป็นท า  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

13  - วิธีพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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 

based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

Point  

14  - วิธีพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

15  - การอุทธรณ์คดี
แรงงาน - วิเคราะห์
ปัญหาทางด้าน
แรงงาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

16   สัมมนาฝึก
ภาคปฏิบตัิท า
เอกสารในการจ้าง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  



16/17 

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 

instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

17  สอบปลายภาค      0  0  0  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   45.00  90.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวนหน่วย
กิตที่ประเมิน 
(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,3.5,3.6,5.1,5.4  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

2  1.1,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,3.5,3.6,5.1,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

3  2.1,2.2,2.3,3.1,3.5,3.6,5.1,5.4  การสอบปลายภาค    100  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
ตรีเนตร สาระพงษ์. 2552 ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงทพมหานคร. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 

1. ตรีเนตร สาระพงษ์. ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงทพมหานคร. 2552  
2. เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ส านักพิมพ์วิญญูชน.ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพมหานคร, 2551 
3. ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, เอกสารประกอบการอบรมประกาศนยีบัตรกฎหมายแรงงาน รุ่น 1, ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา, มปป. 
4. เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน อาจารยส์มบัติ วอทอง 

 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรยีน
การสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั (Reg.ubu.ac.th) 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรุ้ 
- การสังเกตขณะท าการสอน โดยกลุ่มวิชา 
- ผลการประเมินจากนักศึกษา 
- การประเมินการสอนโดยผ่านระบบการลงทะเบยีนกลางของมหาวทิยาลัย (Reg.ubu.ac.th) 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียน การวจิัยในช้ันเรียน ในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศกึษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสตูร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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