
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะนิติศาสตร ์

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

LAW 465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อปุทาน และโลจิสติกส ์

๒. จาํนวนหน่วยกิต 

 ๒ (๒-๐-๒)   
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  
 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อาจารยโ์สฬส  วฒันศลิป์ 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีท่ี ๔  
 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 .............ไม่มี.............  
 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 .............ไม่มี.............  
 

๘. สถานท่ีเรียน   
 

 อาคาร    คณะนิติศาสตร์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 

๙. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 

 

แบบ มคอ. ๓ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

       

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการของกฎหมายการขนส่งทางบก และการ

กระจายสินคา้  

 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

๑. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและหลกัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตลอดจน

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนา ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั  

๓. เพื่อให้นกัศึกษาเห็นความส◌ําคญัของหลกัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กฎหมายการขนส่งหลาย

รูปแบบท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และส่งผลกระทบต่อการขนส่งหลายรูปแบบในกลุ่มอาเซียน   

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

� ความหมายและหลกัการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์ความสาํคญัของโซ่อุปทานและโลจสิตกิสต่์อ

เศรษฐกจิและองคก์ร การวางแผนระบบโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ความสําคญั ของการบรหิารจดัการ

ลกูคา้และซพัพลายเออร ์การจดัการพสัดุและสนิคา้คงคลงั การขนส่ง การจดัซื้อ การบรรจุภณัฑ ์การ

ดาํเนินงานควบคุมการปฏบิตังิาน แนวโน้มของ โลจสิตกิส ์ และโซ่อุปทานในระดบัโลก รวมถงึองคก์ร

ภาครฐัทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งกบังานโลจสิตกิสภ์ายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัศกึษา

กฎหมาย กฎเกณฑ ์กฎระเบยีบ รวมถงึขอ้ตกลงทางการคา้ของการขนส่งสนิคา้ทัง้ทางบก ทางน้ํา และ

ทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจนความรบัผดิ และการจาํกดัความรบัผดิของผูข้นส่ง โดยศกึษา

อนุสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและเปรยีบเทยีบกบัหลกักฎหมายไทย รวมทัง้ศกึษา กฎระเบยีบ และ

ขอ้ตกลงทางการคา้การขนส่งหลายรปูแบบในกลุ่ม AEC  
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๒. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา  

ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาแต่ละรายบุคคล  

ไม่มีการฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม  

ศึกษาดว้ยตนเอง ๔ ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์  

๓. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

 ระบุจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีจ่ะใหค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชัน้เรยีน และระบุ

วธิกีารสือ่สารใหน้กัศกึษาไดท้ราบกําหนดเวลาล่วงหน้า 

 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีมุ่่งหวงั ซึง่ต้องสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้น

รายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปน้ี 

 ๑   สรปุสัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา        

 ๒   คาํอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู ้หรอืทกัษะในขอ้  ๑  

 ๓   วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในรายวชิาน้ีเพื่อประเมนิผลการเรยีนรูใ้น

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

เสียสละ มีวนิยั สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม ตรงต่อเวลา รวมถึงมีจิตสานึก พฤติกรรมท่ี

คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม ความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีภาวะ

ความเป็นผูน้าและผูต้าม สามารถทางานเป็นทีม แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาดบัความสาํคญั  

      ๑.๒   วิธีการสอนท่ีจะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหา  

- จดัทาแบบฝึกหดัในแต่ละบทเรียน  

- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้เน้ือหา ตวัอยา่ง เก่ียวขอ้งกบับทเรียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

- อภิปรายกลุ่ม และสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพของนกักฎหมาย  
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       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา ครบถว้นตามท่ีกาหนด  

- ประเมินผลจากการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา  

- ประเมินผลจากแบบฝึกหดัและรายงานท่ีมอบหมาย  

- ประเมินผลจากแบบทดสอบ  

๒.  ความรู้ 

       ๒.๑   ความรู้ท่ีจะได้รบั                 

-มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด และหลกัของกฎหมายการขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้  

-สามารถติดตาม และวเิคราะห์สถานการณ์ ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้ได ้ 
 

       ๒.๒   วิธีการสอน 

- ยกสถานการณ์ปัจจุบนั กรณีศึกษา หรือโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวกบักรณีการขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้ เพื่อ

การวเิคราะห์และวนิิจฉยัขอ้กฎหมาย  

- ตั้งคาํถามใหน้กัศึกษาตอบเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน  

- วเิคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ กรณีศึกษา หรือโจทยปั์ญหา โดยการทาํงานกลุ่มยอ่ย  

- มอบหมายใหน้กัศึกษาแต่ละคนทาํแบบทดสอบเป็นอตันยัตามหวัขอ้ท่ีไดม้อบหมายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

          ๒.๓   วิธีการประเมินผล 

ทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 

       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

-สามารถสืบคน้ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายการขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้ และวเิคราะห์ปัญหาขอ้

กฎหมายไดด้ว้ยตนเอง  

-สามารถประยกุตค์วามรู้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ กรณีศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายการขนส่งทางบก และการ

กระจายสินคา้ ได ้ 

-สามารถวนิิจฉยัโจทยท่ี์เก่ียวกบักฎหมายการขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

       ๓.๒   วิธีการสอน         

-แบ่งกลุ่มยอ่ยและมอบหมายงาน  

-อภิปรายงานกลุ่มพร้อมทั้งเฉลยคาตอบ  

-ศึกษาจากกรณีศึกษาเพื่อพฒันาความสามารถในการวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมายได ้ 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

-ความสามารถในการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา  
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-ทดสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 

๔.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

       ๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องการพฒันา  

-พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

-พฒันาการทางานเป็นกลุ่มระหวา่งผูเ้รียน  

สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้◌ํา

หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน  
       ๔.๒   วิธีการสอน 

-จดักิจกรรมกลุ่มโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยร่วมกนัวเิคราะห์กรณีศึกษาและการนาเสนอรายงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายเป็นทีม  

-จดักิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชนภายใตค้วามร่วมมือกบัผูส้อน  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน             

-การรายงานผลกิจกรรมกลุ่ม โดยเทียบกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด  

-สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนระหวา่งการทางานร่วมกนั  

-ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยท◌ําแบบประเมินท่ีก◌ําหนด  
๕.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

-สามารถวเิคราะห์  

-สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

-สามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 

-มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ย  

-ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มยอ่ย  
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
 

-ใชแ้บบประเมินผลตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี  

๑. เทคนิคการนาํเสนอ  

๒. ความถูกตอ้งตามควร  

๓. การใชภ้าษาเขียน ภาษาพดูศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายการขนส่งทางบก และการกระจายสินคา้  

๔. ความสามารถในการอธิบาย  

๕. การสอบภาคปฏิบติั  
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชัว่โมง)  

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

๑ ๑. ขอบข่ายของเน้ือหาวชิา  

๒. วธีิการเรียนการสอน  

๓. การวดัผลประเมินผล  

๔. กิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย  

 

๒ ๑. ทดสอบก่อนเรียน(Pre-

test)  

๒. อธิบาย  

๓. อภิปราย  

๔. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๒ ความหมายและความสาํคญัของ

โซ่อุปทาน 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 
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๓ การบรหิารจดัการโซ่อุปทาน ๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๔ ววิฒันาการและท่ีมาของโลจิ

สติกส์  

บทบาทและความสาํคญัของโลจิ

สติกส์ 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๕ กจิกรรมดา้นโลจสิตกิส ์ ๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 
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๖ กจิกรรมดา้นโลจสิตกิส ์(ต่อ) ๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๗ เครือ่งมอืสาํคญัสาํหรบัการ

จดัการโลจสิตกิส ์

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๘ บทบาทและความสาํคญัของ

ระบบโลจสิตกิสแ์ละ 

โซ่อุปทานทีม่ต่ีอการพฒันาและ

การเจรญิเตบิโต 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 
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๙ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา

และการนําเอาการบรหิาร

จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน

มาใช ้

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๑๐ การขนส่งในรปูแบบต่างๆ (ทาง

บก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางราง 

ทางท่อ) 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๑๑ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ทางบก 

ทางน้ํา ทางอากาศ ทางราง ทาง

ท่อ) 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 
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๑๒ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ทางบก 

ทางน้ํา ทางอากาศ ทางราง ทาง

ท่อ) (ต่อ) 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๑๓ กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งหลาย

รปูแบบ 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๑๔ กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งหลาย

รปูแบบ (ต่อ) 

๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 
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๑๕ ทบทวนสรปุเน้ือหาทัง้หมด ๒ ๑. อธิบาย  

๒. อภิปราย  

๓. ซกัถาม  

ส่ือ  

๑. PowerPoint  

๒. เอกสาร  

ประกอบการสอน  

๓. เวบ็ไซต ์ 

๔. หอ้งสมุด  

อาจารยโ์สฬส     

วฒันศลิป์ 

๑๖ สอบปลายภาค  ๒   

     

* จาํนวนชัว่โมงตอ้งสอดคลอ้งกบัจาํนวนหน่วยกติ 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ

เรียนรู้*  
วิธีการประเมิน**  สปัดาหท่ี์ประเมิน   

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

๑  

การสอน  

 

- บรรยายตามตาํราหลกั และถามตอบ  

- ยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหา ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และ

แสดงความเห็น  

- สอบกลางภาค  

- สอบปลายภาค  

 
 

ทุกสัปดาห์  

ทุกสัปดาห์  

๔,๖,๑๐,๑๒  

๑๖  

๑๐๐%  

- 

- 

- 

๑๐๐%  

๒ 

การมอบหมาย

งาน  

- การส่งแบบฝึกปฏิบติั  

- การอภิปรายโจทยปั์ญหาและการซกัถาม-ตอบ  

- รายงาน  

 

ทุกสัปดาห์  

ทุกสัปดาห์  

๑๕  

 

๓ 

การมีส่วนร่วม  

- การเขา้เรียนให้ตรงเวลา  

 

ทุกสัปดาห์  
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* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอยีดหลกัสตูร (แบบ มคอ.๒) 

** วธิกีารประเมนิ เช่น ประเมนิจากการเขยีนรายงานหรอืโครงงานหรอืการทดสอบ  

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

ระบุตําราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
 

๒. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฏระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ

แหล่งอา้งองิทีส่าํคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาจาํเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฏระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ

แหล่งอา้งองิทีส่าํคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิาในส่วนของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่มนั้น ผูส้อนของทุกหมู่เรียนจะประชุมตกลง

กนัในกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิาท่ีสอนในแนวทางเดียวกนั และ

นามาวเิคราะห์เพื่อการวางแผนการปรับปรุงต่อไป  

กิจกรรมท่ีจะนาไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิาโดยนกัศึกษา ไดแ้ก่  

๑.๑ ผูส้อนจดักิจกรรมพบนกัศึกษาเป็นกลุ่ม ซ่ึงใชก้ลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นการมอบหมายงานทาํแบบฝึกหดั เพื่อให้

นกัศึกษาไดส้นทนาในสาระเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการเรียนการสอนท่ีดาํเนินการอยู ่ 

๑.๒ ผูส้อนติดตามผลการมอบหมายงานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนในการทาํงาน  

๑.๓ ผูส้อนมอบหมายให้นกัศึกษาแต่ละคนเขียนบนัทึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการเรียนการสอนท่ีดาํเนินการ

อยู ่ 

๑.๔ จดัใหมี้การประเมินผูส้อนและประเมินรายวชิาโดยใชแ้บบประเมินโดยส่วนกลาง เพื่อใหผู้ส้อนไดท้ราบและ
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สามารถปรับปรุงไดใ้นภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบวา่ควรมีการปรับปรุง  
 

 

๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยผูร่้วมทีมการสอนและผูท้รงคุณวฒิุ ดาํเนินการดงัน้ี  

๒.๑ การประเมินการสอน โดยผูร่้วมทีมการสอนดาํเนินการโดยใหผู้ส้อนไดเ้ขา้สังเกตการณ์การสอนของหมู่เรียน

อ่ืน แลว้นาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัพร้อมขอ้เสนอแนะ  

๒.๒ การประเมินการสอน โดยผูร่้วมทีมการสอนร่วมกนัออกขอ้สอบและใชข้อ้สอบชุดเดียวกนัทดสอบผูเ้รียน เพื่อ

วดัผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นตามท่ีระบุ  

๒.๓ การประเมินการสอนโดยผูท้รงคุณวุฒิ ดาํเนินการทวนสอบขอ้สอบก่อนนาํไปใช ้โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณา

และเห็นชอบขอ้สอบก่อนนาํไปใช ้ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

การปรับปรุงการสอน ดาํเนินการดงัน้ี  

๓.๑ จดัใหมี้การสัมมนาเพื่อร่วมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการพฒันารายวิชา โดยนาํผลการประเมินประสิทธิภาพ

รายวชิา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการพิจารณา  

๓.๒ จดัใหมี้การวจิยัในชั้นเรียน หรือการรายงานการปฏิบติังานสอนทุกสัปดาห์ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาน้ี จะดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในรายหวัขอ้ ดงัน้ี  

๔.๑ การมอบหมายแบบฝึกหดัและกาํหนดใหส่้ง  

๔.๒ การมอบหมายใหน้กัศึกษาไดน้าํเสนอแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เพื่อนร่วมชั้นไดฟั้งและตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง  

๔.๓ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

๔.๔ การทวนสอบโดยการสอบวดัผลจากอาจารยผ์ูส้อน  

๔.๕ การทวนสอบเน้ือหาขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง  

๔.๖ การทวนสอบการใหค้ะแนนผลการสอบจากผูส้อนร่วมโดยวธีิสุ่ม  

๔.๗ การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง  

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ้ ๑. และขอ้ ๒. ดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการนาํไปปรับปรุงการสอนใน ขอ้ ๓. 

แลว้นั้น เพื่อให้การสอนของรายวิชาน้ีมีคุณภาพอนันาํไปสู่การผลิตบณัฑิตทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิานิติศาสตร์ ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  



๑๓                                                                      มคอ. ๓     

 

๕.๑ เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน โดยการใหมี้อาจารยผ์ูส้อนเดิมอยูอ่ยา่งนอ้ย ๑ คน แลว้จดัอาจารยผ์ูส้อนใหม่เขา้

มา หากสามารถดาํเนินการได ้เพื่อใหไ้ดรั้บมุมมองใหม่จากอาจารยผ์ูส้อนท่านใหม่  

๕.๒ ทบทวนและปรับปรุงหวัขอ้การสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวดัผลและประเมินผล ฯลฯ ตามท่ี

ไดรั้บจากผลการประเมิน  
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