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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2102310-54 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ 

     Law of State Contract 

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 
 

 
2102310 กฎหมายเกี่ยวกับสญัญาของรัฐ 

 
Law of State Contract 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวณยี์ อมรจิตสุวรรณ 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
27 กรกฎาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 



3/14 

 

เมื่อนักศึกษาเรยีนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

                 1) สามารถเข้าใจและอธิบายหลักกฎหมายเกีย่วกับสญัญาของรัฐ 

                 2) สามารถเข้าใจและอธิบายลักษณะองค์ประกอบ กระบวนการ และรูปแบบของสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง 
สัญญาทางปกครอง 

                 3) สามารถเข้าใจและอธิบายประเด็นส าคญัในการเจรจาต่อรองการท าสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา  

                  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ข้อเท็จจริง และบริบทสังคมที่เปลีย่นแปลง 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 
          หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ องค์ประกอบ กระบวนการและรูปแบบของสญัญาของรัฐ สัญญาของรัฐตามกฎหมาย
แพ่ง สัญญาทางปกครอง ประเด็นส าคัญในการเจรจาต่อรองท าสัญญาของรัฐและกรณศีึกษา 

 

          Legal principles concerning state contract, formation of the contract and its categories, State contracts 
ruled by the provisions of Civil Law, administrative contract and significant issues concerning conclusion of the 
contract 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการจ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 

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. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
(Experiential 
Learning)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน
เดี่ยว งานกลุ่ม    

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

- การสังเกต
พฤติกรรม  
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ  
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

- การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
และการร่วม
กิจกรรม  
    

 

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

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน
เดี่ยว งานกลุ่ม   

1. การสังเกตพฤติกรรม  - การสังเกต
พฤติกรรม 
   

 

3.มีความพอเพียง      1. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

-จัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับศาสตร์
อื่น   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินตนเอง  

- ประเมินจาก
การร่วมอภปิราย
แสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ   

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การฝึกแสดงออกทาง
พฤติกรรม  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสังเกต   

1. การสังเกตพฤติกรรม  - การสังเกต
พฤติกรรม  

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

1. การเรียนรู้จากบุคคล
ต้นแบบ/ปราชญ ์ 

- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - การสังเกต
พฤติกรรม  

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
- การบรรยาย   

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู ้ 
- ประเมินการ
แสดงความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ   

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

- การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ทาง กฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้าน ต่างๆ มาถ่ายทอด
ความรู้
และ ประสบการณ์แก่
นักศึกษา   

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู้ 
 - ประเมินจาก
การ
เขียน รายงาน
หรือบทความ  
- ประเมินจาก
การร่วม อภิปราย
แสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ   

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 
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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. การอภิปราย  - การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

1. การสอบทักษะ  - ประเมินจาก
การเขียน
รายงานหรือ
บทความ   

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

- การฝึกปฏิบตัิทาง
กฎหมายใน รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง   

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู้
ปลาย ภาค   

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ผู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดย บูรณาการ
กับศาสตร์อื่น   

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 
4. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู้
ปลาย ภาค  
- ประเมินจาก
การเขียน
รายงานหรือ
บทความ   

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
- การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและ จาก
สถานการณ์จริง    

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู้ปลาย
ภาค 
- ประเมินจาก
การเขียน
รายงาน   

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. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective 
thinking)  

- การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น 
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ   

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ประเมินจากการ
เขียนรายงาน 
- ประเมินจากการ
ค้นคว้างาน   

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
2. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction)  

- การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและ จาก
สถานการณ์จริง    

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมินจากก
การสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน 
3. การสอบปลายภาค  

- ประเมินจากงาน
ที่มอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้า  
- การน าเสนอ
รายงานในช้ัน
เรียน    
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
2. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question) 
3. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษา
ตั้ง ค าถาม การ
อภิปราย แสดง
ความ คิดเห็น   

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมินจากก
การสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน 
3. การสอบปลายภาค  

- ประเมินการ
แสดง
ความ คิดเห็น การ
ให้ข้อเสนอแนะ  
- ประเมินจากการ
สังเกต   

 

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

1. การสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) 
2. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question) 
3. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 
โดยเปดิโอกาสให้
นักศึกษาตั้ง 
ค าถาม การ
อภิปราย แสดงความ 
คิดเห็น   

1. การสอบทักษะ 
2. การประเมินผลงาน/
บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จาก
นักศึกษา 
3. การสอบปลายภาค  

- ประเมินการ
แสดงความคดิเห็น 
การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจากการ
สังเกต   

 

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

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question) 
3. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search) 
4. การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
(Experiential 
Learning)  

- การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 
โดยเปดิโอกาสให้
นักศึกษาตั้ง 
ค าถาม การ
อภิปราย แสดงความ 
คิดเห็น   

1. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบปลายภาค  

- การสอบวัดผล
ความรู ้ 
- ประเมินการ
แสดง
ความ คิดเห็น การ
ให้ข้อเสนอแนะ  
- ประเมินจากการ
สังเกต   

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
4. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question) 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- ศึกษา
กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง  
- การฝึกภาคปฏิบัต ิ 
- การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL)  
- การใช้ชุมชนเป็น
ฐาน   

1. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
2. การน าเสนอปาก
เปล่า 
3. การสอบปลายภาค  

- การน าเสนอ
รายงานในช้ัน
เรียน 
- ประเมินการ
ทดสอบย่อย 
- การสอบวัดผล
ความรู ้ 
- ประเมินการ
แสดงความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจากการ
สังเกต   

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
ประเมินผลอื่นๆ 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

1. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
2. การระดมสมอง 
(Brain storming)  

- จัดกิจกรรมทีเ่ปิด
โอกาสให ้นักศึกษา
ทุกคนมีโอกาสเป็น
ทั้ง ผู้น าและผู้
ตาม   

1. การประเมินจา
กกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

- มอบหมายให้
นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อน
ในกลุ่ม  
- ประเมินจาก
การ
สังเกต พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ใน การร่วม
กิจกรรม   

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

1. การใช้
กรณีศึกษา (Case)  

- จัดกิจกรรมทีเ่ปิด
โอกาสให้นักศึกษา
เป็นทั้งผู้น าและผู้
ตาม  

1. การประเมินผล
งาน/บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จาก
นักศึกษา  

- ประเมินจาก
การสังเกต
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน  

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking)  

- ใช้การสอน การ
จัดกิจกรรม โดย ให้
นักศึกษามีโอกาส
ได้ศึกษา เรียนรู้
จากชุมชนท้องถิ่น   

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมินจาก
งานท่ีมอบหมาย
ให้นักศึกษา
ค้นคว้า 
- ประเมินจาก
การสังเกต
พฤติกรรม   

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การฝึก
แสดงออกทาง
พฤติกรรม  

- ผู้สอนจัดการ
เรียนการสอน
โดย บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่น   

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมินจาก
การสังเกต
พฤติกรรม  

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การอภิปราย 
2. การใช้
กรณีศึกษา (Case) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

- ประเมินจากงาน
ที่มอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้า  
- การน าเสนอ
รายงานในช้ัน
เรียน    

1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 
2. การประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

- ประเมินจาก
การน าเสนอ
รายงานในช้ัน
เรียน    

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การใช้
กรณีศึกษา (Case) 
2. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction)  

- ประเมินจากงาน
ที่มอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้า 
- ประเมินจากการ
น าเสนอรายงาน   

1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 
2. การประเมินผล
งาน/บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จาก
นักศึกษา 
3. การสอบปลาย

- ประเมินจาก
การสอบปลาย
ภาค 
- ประเมินจาก
การท ารายงาน   
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ภาค  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การใช้
กรณีศึกษา (Case) 
2. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
3. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

- ประเมินจากงาน
ที่มอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกัน
ค้นคว้า 
- ประเมินจากการ
น าเสนอรายงาน
กลุ่ม   

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 
3. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินจาก
การสอบปลาย
ภาค 
- ประเมินจาก
การท ารายงาน   

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. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การ
เรียบ เรียง น าเสนอ ทั้ง
การเขียน และ โดยปาก
เปล่า โดยเลือกใช้สื่อ
ที ่เหมาะสม   

1. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

- ประเมินจาก
พัฒนาการ
ใน การสื่อสาร
ด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน   

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- มอบหมายงานท่ีต้อง
ใช้ สารสนเทศในการ
ค้นคว้า   

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ประเมินจาก
ผลงาน
หรือ กิจกรรมที่มี
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ   

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- มอบหมายงานท่ีใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้า   

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ประเมินจาก
กิจกรรมที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การ
เรียบ เรียง น าเสนอ ทั้ง
การเขียน และ โดยปาก
เปล่า โดยเลือกใช้สื่อ
ที ่เหมาะสม   

1. การน าเสนอปาก
เปล่า  

- ประเมินจาก
การน าเสนองาน
หรือกิจกรรมใน
ช้ันเรียน  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

- มอบหมายงานท่ีใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ   

1. การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  

- ประเมินจาก
การท ารายงาน  

 

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  ความส าคญั ที่มา
ขอบเขต  
วัตถุประสงค์ของ
วิชากฎหมาย
เกี่ยวกับสัญญา
ของรัฐ    

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

2  บททั่วไปเกี่ยวกับ
หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญญา
ของรัฐ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

3  องค์ประกอบ 
กระบวนการ  
และรูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
เยอรมัน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

4  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
เยอรมัน (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

5  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
ฝรั่งเศส  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  
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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 

6  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
ฝรั่งเศส (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

7  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
ไทย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

8  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
ไทย (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

9  องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
รูปแบบของ
สัญญาของรัฐ
ไทย (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

10  สัญญาของรัฐตาม
กฎหมายแพ่ง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

11  สัญญาของรัฐตาม
กฎหมาย
แพ่ง (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

12  การน าเสนอ
รายงาน  

1. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 

1. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
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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 

2. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 
(Self-directed 
learning) 
4. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย 
5. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
6. การเรียนรู้ด้วย
ทักษะการสื่อสาร 
(Learning to 
Communicate)  

ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การ
ประเมินจา
กกการ
สะท้อนผล
การท างาน
ร่วมกัน  

อมรจิต
สุวรรณ  

13  การน าเสนอ
รายงาน (ต่อ)  

1. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 
(Self-directed 
learning) 
4. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย 
5. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
6. การเรียนรู้ด้วย
ทักษะการสื่อสาร 
(Learning to 
Communicate)  

1. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การ
ประเมินจา
กกการ
สะท้อนผล
การท างาน
ร่วมกัน  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  
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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 

14  ประเด็นส าคญัใน
การเจรจาต่อรอง
ท าสัญญาของรัฐ
และกรณีศึกษา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

15  ปัญหาข้อพิพาท
สัญญาทาง
ปกครองไทย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

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

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาวณีย ์
อมรจิต
สุวรรณ  

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   45.00  90.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวนหน่วย
กิตที่ประเมิน 
(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,2.4  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  15  5  0  

2  2.1,3.4  การสอบทักษะ  15  0  0  

3  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,3.1,3.2,3.3,4.3,4.4,4.7  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  0  0  

4  2.3,3.1,4.5,4.6,4.7,5.2,5.3  การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  

15  0  0  

5  3.4,4.2,4.6  การประเมินผลงาน/บทเรียน
ที่ถอดประสบการณ์จาก
นักศึกษา  

15  0  0  

6  2.3,3.5  การประเมินรายงาน/
โครงงาน  

15  5  0  

7  3.5,3.6,4.5,5.1  การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

12-13  5  0  

8  3.2,3.3,4.1  การประเมินจากกการ
สะท้อนผลการท างาน
ร่วมกัน  

1-15  0  0  
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ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวนหน่วย
กิตที่ประเมิน 
(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

9  1.3  การประเมินตนเอง  1-15  0  0  

10  5.5  การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  

1-15  0  0  

11  3.6,5.4  การน าเสนอปากเปลา่  12-13  5  0  

12  1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,2.4,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.6,4.7  การสอบปลายภาค  16-17  80  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
สุภาวณีย ์ อมรจติสุวรรณ. เอกสารค าสอนวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสญัญาของรัฐ. 2560. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 

           จุลสิงห ์ วสันตสิงห์. สัญญาของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 2554. 

           ชาญชัย  แสวงศักดิ์. สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์นิติธรรม. 2543. 

           ธรรมนิตย ์ สุมันตกลุ. กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญชูน. 2560. 

           นันทวัฒน์  บรมานันท์. สัญญาทางปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 2556. 

           สุภาวณยี ์ อมรจิตสุวรรณ. หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2560. 

           ส านักงานศาลปกครอง. หลักกฎหมายจากค าวินจิฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพ่ือสนับสนนุการปฏิบัติราชการที่ดีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง.  

                    กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานศาลปกครอง. ไม่ปรากฏ พ.ศ.ท่ีพิมพ์.  

           อรรยา  สิงห์สงบ. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 2550. 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

           รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

           แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

           พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

           พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

(1) ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรยีนรู้ทีไ่ด้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 

(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวิชาการ จากการสังเกตการณ์
สอน การสัมภาษณ์นักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในช้ันเรียน ในรายวิชาที่มี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

คณะจัดให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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