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รายละเอียดของรายวิชา    (ภาคปลาย/2558)  

ชือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ 
 

หมวดที 1 ข้อมูลทวัไป 
 

.  รหัสและชือรายวิชา รหสัวชิา LX 003 กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและความรบัผดิชอบในผลติภัณฑเ์บอืงต้น  

                                                         (Introduction to Consumer  Protection and Product Liability) 

.  จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3- - ) 

.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ  วชิาโท 

.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน      อาจารย์กงิกมล สนิมา 

.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน  ภาคต้น   สาํหรบันักศกึษาตังแต่ชนัปีที 3 ของทุกคณะ (ยกเวน้คณะนิตศิาสตร)์ 

.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไมม่ ี

.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไมม่ ี

.  สถานทีเรียน   ห้อง 11604 

.  วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด   4 มกราคม 9 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพอืให้นักศกึษามีความรูแ้ละความเข้าใจเกียวกับแนวคดิและหลักการคุ้มครองผู้บรโิภคและความรบัผดิชอบของ 

ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับความรบัผิดชอบในผลิตภณัฑ์ทีไม่ปลอดภัยตามกฎหมายไทย ทังนีเพือคุ้มครองและเยียวยา

ความเสยีหายแก่ผูบ้รโิภค  

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษามคีวามรู้และมคีวามเขา้ใจเกยีวกบัแนวคดิและหลักกฎหมายเกยีวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค 

ความรบัผดิชอบในสนิคา้ทไีม่ปลอดภยั และการใชส้ทิธเิรยีกร้องและดาํเนินคดเีพอืให้มกีารเยยีวยาและการ

ชดใช้คา่เสยีหายแก่ผูบ้รโิภค 

2. เพอืให้นักศกึษาเรยีนรู้เหตุการณ์ปัจจุบนัและความเคลอืนไหวในแวดวงธุรกิจทอีาจมผีลกระทบต่อผู้บรโิภค 

ตลอดจนกลไกหรอืแนวทางในการจดัการกบัปัญหาทีเกิดขนึจากภาครฐัหรอืหน่วยงานกํากบัดูแล 

3. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจหลกักฎหมายตา่งๆ ทสํีาคัญทอีอกมาจากหน่วยงานกํากบัดูแลเพอืการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคในด้านคุณภาพสนิค้าและบรกิาร  ราคา ฉลาก  การโฆษณา  และสญัญา รวมถึงสนิคา้ทีไม่

ปลอดภยั 
 

 

 

 



หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 แนวคดิและหลักการเกยีวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค ระเบียบปฏบิตัิสาํหรบัการคุม้ครองผู้บรโิภค มาตรการทาง

กฎหมายเกียวกับการคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านคุณภาพของสินคา้และบรกิาร ราคม การปิดฉลาก การบรรจุหีบห่อ การ

โฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ. คุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

ตลอดจนหลักกฎหมายเกยีวกบัความรบัผดิชอบในผลติภณัฑ ์

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

(2 ชวัโมง X 15 สปัดาห์) 

- .  

(0.5 ชวัโมง X 15 สปัดาห์) 

.  

(0.5 ชวัโมง X 15 สปัดาห์) 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไว้ในประกาศหน้าห้องพกัอาจารย ์และแจง้ให้นักศกึษาทราบในชวัโมงแรก 

ของการสอน และแจง้ให้นักศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 
 

หมวดที 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทต้ีองพฒันา 

1. สามารถเรยีนรู้และจําแนกปัญหาด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ ความซอืสตัยส์ุจรติ ควบคู่ไปกบัการประกอบ

ธุรกจิทแีสวงหากําไรอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม 

2. เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศกัดิศรขีองความเป็นมนุษย์ 

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคมโดยไม่มกีาร

เลือกปฏบิตั ิ

1.2 วธิกีารสอน  

1.  การเรยีนรู้จากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทเีกดิขนึในสงัคม ในระหว่างการเรยีนการสอน 

2.  การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอือภปิรายรว่มกันชนัเรยีน 

3.  การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอืรายงานหน้าชนัเรยีน 

1.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน หรอืการรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอยา่งตรงเวลาและสมําเสมอ 

3. ประเมนิจากการการส่งงานทไีด้รบัมอบหมายอยา่งตรงเวลาและมปีระสทิธผิลทดีี 

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ตี้องได้รบั  



1. นักศกึษามคีวามรู้ ความเข้าใจและตระหนักถงึความสําคัญในการปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบที

เกยีวขอ้งในการประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร เพราะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทมีี

ผลกระทบต่อผู้บรโิภค ประชาชน สงัคม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. นักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบทสีําคญัในการควบคุมและกํากบัดูแลการผลติ 

จาํหน่าย การกําหนดราคา การทําฉลากสนิคา้ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การจดัทําสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการจาํหน่ายสนิคา้หรอืให้บรกิาร เพอืนําไปใชใ้นการทํางานทีเกียวข้องกบัภาคธุรกิจได้ 

3. นักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจในการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในคดผีู้บรโิภคเพอืการชดใช้และ

เยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึจากการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร ซึงแตกต่างจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในคดี

ทวัไป  

 2.2 วธิกีารสอน 

1. การบรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาในชนัเรยีน  

2. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทเีกดิขนึในระบบสถาบนัการเงนิ 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอือภปิรายรว่มกันชนัเรยีน 

4. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอืรายงานหน้าชนัเรยีน   

2.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน หรอืการรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการการส่งงานทมีปีระสทิธผิลทีด ี

3. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห์ทีมกีารใชแ้ละอ้างองิหลกักฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    (การทดสอบระหวา่งเรยีน และการสอบปลายภาค) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทตี้องพฒันา 

1. สามารถสบืค้น รวมรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห์ และสรุปประเด็นกฎหมาย ตลอดจนเสนอทางออกทดีี

ของปัญหาทีเกิดขนึ  

2. สามารถนําความรูด้้านนิตศิาสตรม์าวเิคราะห์และปรบัใช้กับสถานการณ์จรงิ รวมทงัให้คําแนะนําปรกึษา

แก่บุคคลอนืได้ 

3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรู้จากการวเิคราะห์กรณีตัวอยา่งและเหตุการณ์จรงิทีเกิดขนึในสงัคม (ในประเทศและต่างประเทศ) 

2. การมอบหมายให้นักศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองนอกชนัเรยีน 

3. การจดักจิกรรมให้นักศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพอืแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน  

3.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งในชนัเรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชนัเรยีน 

3. ประเมนิจากผลงานการศกึษาด้วยตนเองนอกชนัเรยีน 

4. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห์ ทมีกีารแสดงกระบวนการคดิและวเิคราะห์พรอ้มเหตุผลอย่าง



เหมาะสมและถูกต้อง   

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต้องพฒันา  

1. สามารถปฏบิตัิและรบัผดิชอบงานทไีด้รบัมอบหมาย ทํางานร่วมกับผูอ้นื และมสี่วนรว่มในการแก้ไข 

     ปัญหาทเีกดิขนึ 

2. เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสัมพนัธ์ทดีกีับผูอ้นื และสามารถอยูร่ว่มกบับุคคลอนืในสังคม โดยการ 

      ปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสงัคมทีเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา   

.   มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขดัแยง้ ตลอดจนเรยีนรูก้ารจดัลําดบั

ความสาํคญั 

4.2 วธิกีารสอน 

1. การมอบหมายหวัขอ้ศกึษาเพอือภปิรายร่วมกนัในชนัเรยีน 

2. การจดักจิกรรมให้นักศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพอืแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพอือภปิรายรว่มกันชนัเรยีน 

4.3 วธิกีารประเมินผล 

1. ประเมนิจากมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเห็นและการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งในชนัเรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชนัเรยีน 

3. ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษาทีมตี่อเพอืนและอาจารยใ์นชนัเรยีน 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาต่างประเทศ ในการสอืสารกบัผู้อนืได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายได้อยา่งเหมาะสม 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสอืสารและคน้ควา้ขอ้มลูได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายให้นักศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากระบบ On-line และ iTuneU 

2. สอดแทรกความรู้ศพัท์กฎหมายในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายให้นักศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้คว้าขอ้มลู จดัทํา และนําเสนอผลงาน  

5.3 วธิกีารประเมินผล 

.  ประเมนิจากกจิกรรมถาม - ตอบในชนัเรยีน 

.  ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน หรอื การส่งรายงาน 

3.  การทดสอบความรูศ้พัท์กฎหมายตอนปลายภาคเรยีน 
 

 

 

 

 



หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผูส้อน 

1 แนวความคดิในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และ บทบาทและ

หน้าทขีองหน่วยงานรฐัเกยีวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค 

 ความสาํคญัและความจาํเป็นในการคุ้มครองผูบ้รโิภค  

 ความจําเป็นของรัฐในการแทรกแซงความสัมพันธ์

ระหว่างผูป้ระกอบการกบัผู้บรโิภค 

 การกํากบัดูแลผูป้ระกอบการเพอืการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

 กระบวนและวธิกีารควบคุมกํากับดูแล 

 การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 

 การดําเนินคดฟ้ีองรอ้งแทนผูเ้สยีหาย 

 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย  อ. กงิกมล สนิมา 

2 การคุม้ครองด้านการผลติสนิคา้และบรกิาร 

 ความหมาย “การผลติ” 

 หลักการและความจําเป็นในการคุ้มครองด้านการผลิต

และให้บรกิาร 

 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 สทิธบิตัร เครอืงหมายการคา้ และเครอืงหมายรบัรอง 

 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Study มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

3-  การคุ้มครองด้านการจดัจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร 

 ความหมาย “ผูจ้ดัจาํหน่าย”  

 หลักการและความจําเป็นในการคุม้ครองด้านการจดัจําหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายแบบขายตรง 

 การจดัจาํหน่ายแบบตลาดขายตรง 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

5 การคุ้มครองด้านราคาสนิค้าและบรกิาร 

 ความหมาย “ราคา” 

 หลักการและความจําเป็นในการคุม้ครองด้านราคา 

 สนิคา้และบรกิารทวัไป 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

-  การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านโฆษณาสนิคา้และบรกิาร 

 ความหมาย “โฆษณา” 

 หลักการและความจําเป็นในการคุ้มครองด้านโฆษณา

และการสง่เสรมิการขาย 

 สนิคา้และบรกิารทวัไป 

 สนิคา้และบรกิารทคีวรควบคุมเฉพาะ 

 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

8 การสอบกลางภาค    



สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผูส้อน 

9 การคุ้มครองด้านฉลากสนิค้า  

 ความหมาย “ฉลาก” 

 หลักการและความจําเป็นในการคุม้ครองด้านฉลาก 

 สนิคา้ทวัไป 

 สนิคา้ทคีวบคุมฉลาก 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

10- 1 การคุ้มครองด้านสญัญาทใีชก้ับสนิคา้และบรกิาร 

 ความหมาย “สญัญา” 

 หลักการและความจําเป็นในการคุม้ครองด้านสญัญา 

 หลักการทํานิติกรรมสญัญา 

 หลักขอ้สญัญาทไีมเ่ป็นธรรม 

 สนิคา้และบรกิารทถีูกควบคุมสญัญา 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

อ. กงิกมล สนิมา 

2- 3 กฎหมายเกยีวกบัความรบัผดิในผลติภณัฑ ์  

 หลักกฎหมายความรับผิดทางแพ่ง (ความชํารุด

บกพรอ่ง และการรบัประกนั) 

 หลักกฎหมายความรบัผิดทางละเมิด (การจงใจหรอื

ประมาทเลนิเล่อทําให้เกิดความเสยีหาย) 

 แนวคดิกฎหมายความรบัผิดในผลิตภณัฑ์ (หลัก Strict 

Liability)  

 ความรบัผิดในความเสียหายทีเกิดข ึนจากสินค้าไม่

ปลอดภยัตามกฎหมายไทย 

- ผูเ้สยีหาย และผูร้บัผดิชอบในความเสยีหาย 

- ความเสยีหาย และภาระการพสิูจน์ 

- ขอ้ยกเว้นความรบัผดิ 

- การกําหนดยกเว้นหรอืจํากัดความรบัผดิโดยสญัญา 

- การจํากัดจาํนวนความรบัผดิหรอืค่าเสยีหาย 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

อ. กงิกมล สนิมา 

4- 5  กฎหมายวธิพีจิารณาคดีผูบ้รโิภค 

 หลักการและแนวทางการดําเนินคดีผู้บรโิภคเพอืการ

ชดใช้และเยยีวยาความเสยีหายทเีกดิขนึ 

 ทางเลอืกในการใช้สทิธขิองผู้บริโภคเพอืให้ได้รบัความ

คุม้ครองและการชดใช้เยยีวยา  

 มาตรการลงโทษผูป้ระกอบธุรกจิทีเอาเปรยีบผู้บรโิภค 

 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

อ. กงิกมล สนิมา 

6 ทบทวน  ถาม-ตอบ และ Quiz อ. กงิกมล สนิมา 

17 การสอบปลายภาค    

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

  

ผลการเรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สปัดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

.   2.2     การมสี่วนรว่มในการอภปิราย/ทํา Case Study 2-7, 9-15 S/U 

 2.2  3.2   การมสี่วนรว่มในการถาม-ตอบในชนัเรยีน 2-7, 9-15 S/U 

         3.3 การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง/รายงานในชนัเรยีน 2-7, 9-15 S/U 

.   3.3  5.2 การทดสอบระหว่างภาค  - , -  ไมเ่กนิ 20%** 

.   3.3  .  การสอบกลางภาค 8 ไมเ่กนิ %** 

.   3.3  5.1 การสอบปลายภาค 17 ไมเ่กนิ 60%** 

* ระบุผลการเรยีนรู้หวัข้อย่อยตามแผนทีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
**พจิารณาเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวชิาการของคณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

. ตําราและเอกสาร 

 พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522  

 พระราชบญัญตัิขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

 พระราชบญัญตัิความรบัผดิต่อความเสยีหายทีเกิดขนึจากสนิคา้ทีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

 พระราชบญัญตัิวธิพีจิารณาคดผีู้บรโิภค พ.ศ. 2551 

 เอกสารรวมกฎหมายและประกาศทเีกยีวขอ้ง รวบรวมโดย อาจารยก์งิกมล สนิมา 

 เอกสารประกอบการสอน และ Powerpoint Presentation โดย อาจารย์กงิกมล สนิมา 

 เอกสารประกอบการสอน ในระบบ iTuneU โดย อาจารย์กงิกมล สนิมา 

. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     แหล่งคน้ควา้ On-line    

 http://www.krisdika.go.th  
 http://www.ocpb.go.th 
 http://www.moc.go.th 
 http://www.moph.go.th 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงขอบเขตการเรยีนการสอน และ    

การปรบัปรุงรายวชิานีจากการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผา่นมา 

2. ให้นักศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรู้และทกัษะในการประมวล/คดิวเิคราะห์ก่อนและ

หลังการเรยีนวชิานี 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นต่อการเรยีนการสอน และมส่ีวนรว่มในการพัฒนารายวชิาผ่านระบบ

ประเมนิ On line ของมหาวทิยาลยั 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการเรยีนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศกึษา 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรอืการเปลยีนแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 
 

3. การปรบัปรุงการสอน  

1. การประมวลความคดิเห็นของนักศึกษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรปุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

เมอืสนิสุดการสอนและการวดัผลสอบ เพอืเป็นขอ้มูลเบอืงต้นในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 

2. การปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับนักศกึษารุน่ต่อไป 
   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. อาจารย์ผูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิาทชีดัเจนเพอืการตรวจทาน/ทวนสอบมาตรฐาน 

2. มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวชิา ก่อนสง่ให้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 
 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําข้อคิดเห็นของนักศึกษาจาก ข้อ 1 มาประมวล เพือดําเนินการปรบัปรุงการเรยีนการสอน ได้แก่ เนือหา

รายวิชา วิธกีารเรยีนการสอน กิจกรรมระหว่างการเรยีนการสอน เป็นต้น ผลประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจัด 

การเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับนักศกึษาในรุน่ต่อไป 

2. ศกึษาและติดตามการเปลียนแปลงกฎหมายใหม่ๆ เพือพฒันาเนือหาสาระของรายวชิาให้มีความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา หรอืในระหว่างการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี  

 


