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รายละเอียดของรายวิชา    (ภาคปลาย/2558)  

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิตศิาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา รหสัวชิา LX 003 กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและความรบัผดิชอบในผลติภณัฑเ์บือ้งตน้  

                                                         (Introduction to Consumer  Protection and Product Liability) 

2.  จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ  วชิาโท 

4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน      อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  ภาคตน้   สาํหรบันกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่3 ของทุกคณะ (ยกเวน้คณะนิตศิาสตร)์ 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่ม ี

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไม่ม ี

8.  สถานท่ีเรียน   หอ้ง 11604 

9.  วนัท่ีจดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด   14 มกราคม 2559 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการคุม้ครองผูบ้รโิภคและความรบัผดิชอบของ 

ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ปลอดภยัตามกฎหมายไทย ทัง้น้ีเพื่อคุ้มครองและเยยีวยา

ความเสยีหายแก่ผูบ้รโิภค  

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกักฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ความรบัผดิชอบในสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั และการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งและดาํเนินคดเีพื่อใหม้กีารเยยีวยาและการ

ชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูบ้รโิภค 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูเ้หตุการณ์ปจัจุบนัและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูบ้รโิภค 

ตลอดจนกลไกหรอืแนวทางในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จากภาครฐัหรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกักฎหมายต่างๆ ทีส่าํคญัทีอ่อกมาจากหน่วยงานกาํกบัดแูลเพื่อการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพสนิคา้และบรกิาร  ราคา ฉลาก  การโฆษณา  และสญัญา รวมถงึสนิคา้ทีไ่ม่

ปลอดภยั 
 

 

 

 



หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ระเบยีบปฏบิตัสิาํหรบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทาง

กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคม การปิดฉลาก การบรรจุหบีห่อ การ

โฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนหลกักฎหมายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในผลติภณัฑ ์

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 

(2 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

- 7.5 

(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

7.5 

(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชัว่โมงแรก 

ของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรยีนรูแ้ละจาํแนกปญัหาดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสตัยส์จุรติ ควบคู่ไปกบัการประกอบ

ธุรกจิทีแ่สวงหากาํไรอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคมโดยไมม่กีาร

เลอืกปฏบิตั ิ

1.2 วธิกีารสอน  

1.  การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ในระหว่างการเรยีนการสอน 

2.  การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

3.  การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อรายงานหน้าชัน้เรยีน 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน หรอืการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอย่างตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

3. ประเมนิจากการการสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างตรงเวลาและมปีระสทิธผิลทีด่ ี

2. ความรู ้

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  



1. นกัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร เพราะเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่ี

ผลกระทบต่อผูบ้รโิภค ประชาชน สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ 

2. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบทีส่าํคญัในการควบคุมและกาํกบัดแูลการผลติ 

จาํหน่าย การกาํหนดราคา การทาํฉลากสนิคา้ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การจดัทาํสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการจาํหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร เพื่อนําไปใชใ้นการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธุรกจิได ้

3. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในคดผีูบ้รโิภคเพื่อการชดใชแ้ละ

เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร ซึง่แตกต่างจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในคดี

ทัว่ไป  

 2.2 วธิกีารสอน 

1. การบรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาในชัน้เรยีน  

2. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระบบสถาบนัการเงนิ 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

4. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อรายงานหน้าชัน้เรยีน   

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน หรอืการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการการสง่งานทีม่ปีระสทิธผิลทีด่ ี

3. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

    (การทดสอบระหว่างเรยีน และการสอบปลายภาค) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถสบืคน้ รวมรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห ์และสรุปประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอทางออกทีด่ี

ของปญัหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถนําความรูด้า้นนิตศิาสตรม์าวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์จรงิ รวมทัง้ใหค้าํแนะนําปรกึษา

แก่บุคคลอื่นได ้

3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคม (ในประเทศและต่างประเทศ)  

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน  

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอยา่งในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากผลงานการศกึษาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

4. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทีม่กีารแสดงกระบวนการคดิและวเิคราะหพ์รอ้มเหตุผลอย่าง



เหมาะสมและถูกตอ้ง   

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1. สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น และมสีว่นร่วมในการแกไ้ข 

     ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

2. เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอื่นในสงัคม โดยการ 

      ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา   

3.   มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นกลุ่มและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตลอดจนเรยีนรูก้ารจดัลาํดบั

ความสาํคญั 

4.2 วธิกีารสอน 

1. การมอบหมายหวัขอ้ศกึษาเพื่ออภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน 

2. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอยา่งในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาทีม่ต่ีอเพื่อนและอาจารยใ์นชัน้เรยีน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาต่างประเทศ ในการสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือ่สารและคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากระบบ On-line และ iTuneU 

2. สอดแทรกความรูศ้พัทก์ฎหมายในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายใหน้กัศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ขอ้มลู จดัทาํ และนําเสนอผลงาน  

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.  ประเมนิจากกจิกรรมถาม - ตอบในชัน้เรยีน 

2.  ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน หรอื การสง่รายงาน 

3.  การทดสอบความรูศ้พัทก์ฎหมายตอนปลายภาคเรยีน 
 

 

 

 

 



หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช้  
ผูส้อน 

1 แนวความคดิในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และ บทบาทและ

หน้าทีข่องหน่วยงานรฐัเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

• ความสาํคญัและความจาํเป็นในการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

• ความจําเป็นของรัฐในการแทรกแซงความสัมพันธ์

ระหว่างผูป้ระกอบการกบัผูบ้รโิภค 

• การกาํกบัดแูลผูป้ระกอบการเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

• กระบวนและวธิกีารควบคุมกาํกบัดแูล 

• การลงโทษผูฝ้า่ฝืนกฎหมาย 

• การดาํเนินคดฟ้ีองรอ้งแทนผูเ้สยีหาย 

3 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย  อ. กิง่กมล สนิมา 

2 การคุม้ครองดา้นการผลติสนิคา้และบรกิาร 

• ความหมาย “การผลติ” 

• หลกัการและความจําเป็นในการคุม้ครองดา้นการผลติ

และใหบ้รกิาร 

• มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

• สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ และเครื่องหมายรบัรอง 

3 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Study มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

3-4 การคุม้ครองดา้นการจดัจาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร 

• ความหมาย “ผูจ้ดัจาํหน่าย”  

• หลกัการและความจาํเป็นในการคุม้ครองดา้นการจดัจาํหน่าย 

• การจดัจาํหน่ายแบบขายตรง 

• การจดัจาํหน่ายแบบตลาดขายตรง 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

5 การคุม้ครองดา้นราคาสนิคา้และบรกิาร 

• ความหมาย “ราคา” 

• หลกัการและความจาํเป็นในการคุม้ครองดา้นราคา 

• สนิคา้และบรกิารทัว่ไป 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

6-7 การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณาสนิคา้และบรกิาร 

• ความหมาย “โฆษณา” 

• หลกัการและความจําเป็นในการคุม้ครองด้านโฆษณา

และการสง่เสรมิการขาย 

• สนิคา้และบรกิารทัว่ไป 

• สนิคา้และบรกิารทีค่วรควบคุมเฉพาะ 

 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

8 การสอบกลางภาค    



สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช้  
ผูส้อน 

9 การคุม้ครองดา้นฉลากสนิคา้  

• ความหมาย “ฉลาก” 

• หลกัการและความจาํเป็นในการคุม้ครองดา้นฉลาก 

• สนิคา้ทัว่ไป 

• สนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

10-11 การคุม้ครองดา้นสญัญาทีใ่ชก้บัสนิคา้และบรกิาร 

• ความหมาย “สญัญา” 

• หลกัการและความจาํเป็นในการคุม้ครองดา้นสญัญา 

• หลกัการทาํนิตกิรรมสญัญา 

• หลกัขอ้สญัญาทีไ่ม่เป็นธรรม 

• สนิคา้และบรกิารทีถู่กควบคุมสญัญา 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

12-13 กฎหมายเกีย่วกบัความรบัผดิในผลติภณัฑ ์  

• หลักกฎหมายความรับผิดทางแพ่ง (ความชํารุด

บกพร่อง และการรบัประกนั) 

• หลกักฎหมายความรบัผดิทางละเมดิ (การจงใจหรอื

ประมาทเลนิเล่อทาํใหเ้กดิความเสยีหาย) 

• แนวคดิกฎหมายความรบัผดิในผลติภณัฑ ์(หลกั Strict 

Liability)  

• ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่

ปลอดภยัตามกฎหมายไทย 

- ผูเ้สยีหาย และผูร้บัผดิชอบในความเสยีหาย 

- ความเสยีหาย และภาระการพสิจูน์ 

- ขอ้ยกเวน้ความรบัผดิ 

- การกาํหนดยกเวน้หรอืจาํกดัความรบัผดิโดยสญัญา 

- การจาํกดัจาํนวนความรบัผดิหรอืค่าเสยีหาย 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

อ. กิง่กมล สนิมา 

14-15  กฎหมายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค 

• หลกัการและแนวทางการดําเนินคดผีู้บรโิภคเพื่อการ

ชดใชแ้ละเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

• ทางเลอืกในการใชส้ทิธขิองผูบ้รโิภคเพื่อใหไ้ดร้บัความ

คุม้ครองและการชดใชเ้ยยีวยา  

• มาตรการลงโทษผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค 

3 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจบุนั 

 

อ. กิง่กมล สนิมา 

16 ทบทวน 3 ถาม-ตอบ และ Quiz อ. กิง่กมล สนิมา 

17 การสอบปลายภาค    

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

  

ผลการเรียนรู*้  

 

วิธีการประเมิน  

 
 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 
 

1.1  2.2     การมสีว่นร่วมในการอภปิราย/ทาํ Case Study 2-7, 9-15 S/U 

 2.2  3.2   การมีส่ว่นร่วมในการถาม-ตอบในชัน้เรยีน 2-7, 9-15 S/U 

         3.3 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง/รายงานในชัน้เรยีน 2-7, 9-15 S/U 

2.2  3.3  5.2 การทดสอบระหว่างภาค  3-7, 9-16 ไม่เกนิ 20%** 

2.2  3.3  5.1 การสอบกลางภาค 8 ไม่เกนิ 40%** 

2.2  3.3  5.1 การสอบปลายภาค 17 ไม่เกนิ 60%** 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
**พจิารณาเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานวชิาการของคณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตาํราและเอกสาร 

• พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522  

• พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

• พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 

• พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 

• เอกสารรวมกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวบรวมโดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

• เอกสารประกอบการสอน และ Powerpoint Presentation โดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

• เอกสารประกอบการสอน ในระบบ iTuneU โดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 - 

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 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเขา้ใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ    

การปรบัปรุงรายวชิาน้ีจากการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผ่่านมา 

2. ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทกัษะในการประมวล/คดิวเิคราะหก่์อนและ

หลงัการเรยีนวชิาน้ี 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันารายวิชาผ่านระบบ

ประเมนิ On line ของมหาวทิยาลยั 
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

อาจารยผ์ู้สอนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการเรยีนของนักศกึษา และทํารายงานสรุปพฒันาการของนักศกึษา 

ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 
 

3. การปรบัปรงุการสอน  

1. การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรุปปญัหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข

เมื่อสิน้สดุการสอนและการวดัผลสอบ เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

2. การปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 
   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. อาจารยผ์ูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิาทีช่ดัเจนเพื่อการตรวจทาน/ทวนสอบมาตรฐาน 

2. มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการใหค้ะแนนในรายวชิา ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 
 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําข้อคิดเห็นของนักศึกษาจาก ข้อ 1 มาประมวล เพื่อดําเนินการปรบัปรุงการเรียนการสอน ได้แก่ เน้ือหา

รายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน กจิกรรมระหว่างการเรยีนการสอน เป็นต้น ผลประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจดั 

การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 

2. ศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระของรายวชิาให้มคีวามทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา หรอืในระหว่างการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี  
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