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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
นิติศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

2562307 กฎหมายอาญา 1 

 
Criminal Law 1 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/55 อาจารย์ ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

กลุ่ม 59/56 อาจารย์ ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

กลุ่ม 59/57 อาจารย์ ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2559 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

หลังจากท่ีเรียนรายวิชากฎหมายอาญา 1 แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วย บทนิยาม  การใช้กฎหมาย โทษและวิธีการ เพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทาง
อาญา ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน อายุความ ความผิด หลายบทตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และบูรณาการใช้ให้ได้ผลเป็นจริงเกิดการวิเคราะห์ประเด็น  ปัญหาที่น่าสนใจได้จริง ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และใช้แลกเปลี่ยนแนวความคิด ในช้ันเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1 –106 ว่าด้วย บทนิยาม การใช้กฎหมาย 
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความรับผิดในทางอาญา ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน อายุความ ความผิดหลายบท โดยการวิเคราะห์
ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกาที่เกีย่วข้อง 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์โดยอาจารย์จะเป็นผู้แจ้งวันและเวลา
ให้ทราบล่วงหน้า  

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่า รู้และเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารง
ตนและการปฏิบตัิงาน  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม   

    

 

3.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

4.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ผู้อื่น
ทั้งทางกาย วาจา และใจ   

    

 

5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบงัคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วยจติบริการ (Learning 
to Serve)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิต ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน  

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

1. การน าเสนอปากเปล่า 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

2.มีความรอบรู ้กว้างไกลและตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่
ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ    

    

 

3.สามารถบรูณาการความรู้ในวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

    

 

4.รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ 

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น 1. การบรรยาย 1. การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ระบบ  2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

ประสบการณ์จากนักศึกษา 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น   

    

 

3.สามารถสืบค้น วิเคราะห ์ประมวลและ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์ 

    

 

4.ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพ
อนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด  

    

 

5.สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา  

    

4. ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.เข้าใจความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ผู้น าหรือผู้ร่วมทมีงาน   

    

 

3.มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ   

    

 

4.วางตัวและแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ                 

    

 

5.มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคี
และจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรอื
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

องค์กรอย่างเหมาะสม   

 

6.มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง   

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการด าเนนิชีวิต
และปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม  

    

 

2.สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารไดอ้ย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ  

    

 

3.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    

 

4.สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการ
ประมวลผล การแปล ความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมลู  

    

 

5.สามารถติดตามความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสถานการณ์
โลกปัจจุบัน  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  1. อธิบายพื้นฐานของ
กฎหมายอาญา 
2. การน ากฎหมายอาญา
ภาค 1 มาใช้ในการวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. อธิบายบทนิยามที่บัญญตัิไว้
ในมาตรา 1 (1) – (14)  

3. การสอบ
กลางภาค  

2  การใช้กฎหมายอาญาตาม
มาตรา  
4 – 6 และ 11 
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

3  การใช้กฎหมายอาญาตาม
มาตรา  
7 – 9 และ 10 
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

โจทย์การบ้าน  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

4  โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย 
   1. โทษประหารชีวิตตาม
มาตรา 18 – 19 
   2. โทษจ าคุกตาม
มาตรา 20 – 23 
   3. โทษกักขังตาม
มาตรา 24 – 27 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

5  โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย 
  1. โทษปรับตาม
มาตรา 28 – 31 
  2. โทษริบทรัพยส์ินตาม
มาตรา 32 – 38 
  3. วิธีการเพื่อความปลอดภยั
ตามมาตรา 39 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

6  ความรับผิดในทางอาญาตาม 3  0  1. การบรรยาย 1. หนังสือ   1. การน าเสนอ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

มาตรา 59 – 63  
   1. การกระท า 
   2. เจตนา 
   3. ประมาท 
   

2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

2. Power 
Point  

ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

7  ความรับผิดในทางอาญาตาม
มาตรา 59 – 63 
   1. การกระท าโดยพลาด 
   2. การกระท าโดยส าคญัผิด
ในตัวบุคคล 
   3. การกระท าโดยส าคญัผิด
ในข้อเท็จจริง  
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

9  ความรับผิดในทางอาญาตาม
มาตรา 59 – 63 (ต่อ)  
   1. การกระท าโดยพลาด 
   2. การกระท าโดยส าคญัผิด
ในตัวบุคคล 
   3. การกระท าโดยส าคญัผิด
ในข้อเท็จจริง  
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

10  เหตุยกเว้นความผดิตาม
มาตรา 68   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

โจทย์การบ้าน  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

11  เหตุยกเว้นโทษตาม
มาตรา 67   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเขา้ช้ัน
เรียน/การเข้า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

(Case)  ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

12  เหตุลดโทษตามมาตรา 72  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

13  การกระท าของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป 
ตัวการตามมาตรา 83 
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

14  การกระท าของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป 
        ผู้ใช้ตามมาตรา 84 
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

15  การกระท าของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป 
        ผู้สนบัสนุนตาม
มาตรา 86 
   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

16  การกระท าของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป (ต่อ) 
        ผู้สนบัสนุนตาม
มาตรา 86 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

งานกลุ่ม  1. การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/บทบาท
ในการท า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค  (Case)  กิจกรรม 
2. การ
ประเมินผลงาน/
บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
3. การน าเสนอ
ปากเปล่า 
4. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
5. การสอบ
ปลายภาค  

17  สอบปลายภาค  0  0        1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการ
ประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  1 - 15  0.00  0.00  

2  การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

16  0.00  0.00  

3  การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จากนักศึกษา  

16  0.00  0.00  

4  การน าเสนอปากเปลา่  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  0.00  0.00  

5  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

1 - 15  0.00  0.00  

6  การสอบกลางภาค  ไม่มีการสอบ  0.00  0.00  

7  การสอบปลายภาค  17  100.00  100.00  

  รวม 100.00 100.00 
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

เกียรติขจร  วัจนะสวสัดิ์. ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 , ส านักพิมพ์ พลสยาม พริ้นตริ้ง (ประเทศไทย) , 2551. 

หยุด  แสงอุทัย.กฎหมายอาญา ภาค 1, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2551.   

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 
 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจัจบุันหรือฉบับทันสมยั 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

   การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดด้ังนี้ 

          -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

          -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          -  การสังเกตการณส์อนของผู้ร่วมทีมการสอน 

          -  ผลการสอบ 

-  การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู ้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเตมิในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี ้

   -  สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้
ดังนี ้
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ทวนความรู้ของนักศึกษาท่ีได้เรียนและมผีลการเรียนแล้ว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อกฎหมายใน
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เรื่องที่เรียนในวิชานั้นๆ 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

1
1
/
1
1
 


