
 

  

 

1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรุ ี  
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบริหารธรุกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  3462203  กฏหมายและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 

  

2 .จาํนวนหน่วยกิต  3 (3-0-6) 

  

3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

เป็นรายวชิาในหมวดววชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชพีบงัคบั หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ วชิาเอกคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ , 

และวชิาเอกการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ 

4 .อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน   

 อาจารยส์ริวิวิฒัน์ บุษยลกัษณ์ 

     สถานทีต่ดิต่ออาจารย ์โทร. 081-6291600 Email : Somchai.bb@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  ภาคการศกึษา 1/2560  

 

  

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

  

7. รายวิชาท่ีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) : ไม่ม ี

  

8. สถานท่ีเรยีน  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 

 

9. วนัท่ีจดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  : 2560 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา  : เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นมาแนวคดิและ     

กฎหมายธุรกิจ   ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ    ขอ้ผกูพนัธ ์   สญัญาการคา้    ผูแ้ทนการคา้    การประกนัภยั  อนุสญัญา   

ประเพณีปฏิบติัทางการคา้   การชาํระเงินตามสญัญาการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศ   การระงบัขอ้พพิาททางธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ   และกฎระเบยีบการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ    รวมถึงกฎระเบยีบ   และเอกสาร

ต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งการคา้   การลงทนุระหวา่งประเทศ    ความสําคญัทางธุรกจิระหวา่งประเทศรวมทัง้ศกึษาใน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัธุรกจิระหวา่งประเทศ นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ นโยบายการส่งเสรมิการ

ลงทุนและการส่งออก ธรรมเนียมทางการคา้และขอ้ควรปฎบิตัเิพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกจิขา้ม

ประเทศ 

2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา /ปรบัปรงุรายวิชา   : มีการปรบัเปลีย่นเนื้อหาใหท้นัสมยัต่อสภาวะการณ์ที่

เปลีย่นแปลงในปจัจุบนั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้นวชิาการ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา   

     กฎหมายธุรกิจ   ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ    ขอ้ผกูพนัธ ์   สญัญาการคา้    ผูแ้ทนการคา้    การประกนัภยั  

อนุสญัญา   ประเพณีปฏิบติัทางการคา้   การชาํระเงินตามสญัญาการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ   การระงบัขอ้

พพิาททางธุรกิจระหวา่งประเทศ   และกฎระเบยีบการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ    รวมถึงกฎระเบยีบ   

และเอกสารต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งการคา้   การลงทุนระหวา่งประเทศ 
 
     Study of international commercial law, international regulation,international trade obligation, 
international trade agreement,international trade agent, international insurance, and international 
convention. Customary trade practice and the payment under tradeagreement. International dispute 
settlement and regulation of international economic integration. Regulations and documentation 
associated with international trade and investment. 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  3 ชัว่โมง 
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บรรยาย 

45 
 

สอนเสริม 

 
 

การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 
90 

3 .จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ ท่ีอา จารย์ จะ ให้คาํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการ แก่นักศึกษา เป็น

รายบุคคล  :   จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีจ่ะใหค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชนัเรยีน 

สปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง 

3.1  วนัศกุร ์เวลา 11.00 – 13.00 หอ้งพกัอาจารยส์โมสรมหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพี และสงัคม 

1.2 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.3 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียลสะ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
1.5 เคารพกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
 

2 วิธีการสอน  

1. อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอย่าง  

2. การเรยีนรูโ้ดยใชก้รณศีกึษา  

3. การเรยีนรูโ้ดยเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 

3 วิธีการประเมินผล 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/การตอบคาํถาม 
2. นกัศึกษาประเมินเพือ่ร่วมกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

ประเมินเขา้ชั้นเรียน การส่งรายงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

2 .  ความรู้ 

1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลกัการ ขอ้กฎหมาย และการคา้ทีส่ําคญัในการบรหิารธุรกจิ 

2.  สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งประยกุต์
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ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
3. สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
4. สามาถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและองคค์วามรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

5. สามารถนําความรูใ้นการบรหิารธุรกจิประยุกตใ์ชร่้วมกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น  ๆ

2.  วิธีการสอน   

1.  บรรยาย 

2.  ศึกษาดว้ยตนเอง 

3.  การเขา้กลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ 

4.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3. วิธีการประเมินผล การสอบกลางภาค และปลายภาค รายงานท่ีจดัทาํ  

1.  การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 

2. การนาํเสนองานปากเปล่า 

3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไ้ป 

4.  นกัศึกษาประเมินตนเอง 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้ 

3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทาํงาน 

2 วิธีการสอน   

1.  การเรยีนรูโ้ดยในกรณศีกึษา 

2.  การระดมสมอง 

3.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3. วิธีการประเมินผล  

                  1.  การสอบขอ้เขยีนในระดบัการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การนาํไปใช้ 
             2.  การนาํเสนองาน 
             3.   นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

3.1 มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย 

3.2 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์มัพนัธที์่ดี และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และวชิาชีพ 

               4.4  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํที่ดีหรือ

ผูร่้วมงานที่ดี 

2. วิธีการสอน  

1.  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (การอภิปรายกลุ่ม, รายงานกลุ่ม) 

        3. วิธีการประเมินผล สังเกตุ 

1.  การสงัเกต/การนาํเสนองาน 

2. นกัศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถใช้ภษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้งการฟัง พดู อ่าน เขยีน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    5.2 สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้

    5.3  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยมีีสารสนเทศในการส่ือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2 วิธีการสอน   

1.  บรรยาย 

2.  การเรียนรู้โดยการปฏิบติั 

3.  ศึกษาดว้ยตนเอง 

4.  การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 

3 วิธีการประเมินผล   

1. สงัเกตุการนาํเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 

2. การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 

3.  นกัศึกษาประเมินตนเอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 
1 

 

ขอ้แนะนําในการเรยีนการสอน การบนัทกึคะแนน  
บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้กฎหมายธรูกจิ การคา้

ตา่งประเทศ ภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย เพือ่เป็นขอ้ตกลงในการ

เรยีน 
Power point ความสนใจในการเรยีน 

2 
 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องตน้กฎหมายธูรกิจ การคา้   (ต่อ)

ต่างประเทศ ภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศ 

3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

3 
 

บทที่ 2 ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ  ขอ้ผกูพนัธ์    

สัญญาการคา้ 

3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

4 
 

บทที่ 3 ผูแ้ทนการคา้  การประกนัภยั  อนุสัญญา 

ประเพณีการคา้ 
3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 

และการทํางานที่มอบหมาย 
Power point ความสนใจในการเรยีน 

5 
 

บทที่ 4 การเงินระหวา่งประเทศ  3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

6 
 

บทที่ 4 การเงินระวา่งประเทศ   (ต่อ)            3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

7 
 

บทที ่5 กฏระเบียบของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ      

3 บรรยาย การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

8 สอบกลางภาค 3  คะแนนทดสอบ ขอ้สอบอตันยั   

9 
 

บทที่ 6 กฏระเบียบของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ (ต่อ) 
3 บรรยาย สามารถอธบิายคาํถามไดด้ ี Power point ความสนใจในการเรยีน 

10 
 

บทที่ 6  กฎระเบียบและเอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้ง

การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศ 
3 บรรยาย สามารถอธบิายคาํถามไดด้ ี Power point ความสนใจในการเรยีน 



 

  

 

7 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 
11 

 

บทที่ 7  วธีิการระงบัขอ้พพิาทในการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคาํถามไดด้ ี Power point ความสนใจในการเรยีน 

12 
 

สรุปการเรียน 3 บรรยาย สามารถอธบิายคาํถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

13 
 

นาํเสนอรายงาน 3 บรรยาย การนําเสนอ การ

แสดงออก 
Power point  

14 นาํเสนอรายงาน 3 บรรยาย การนําเสนอ การ

แสดงออก 
Power point  

15 นาํเสนอรายงาน 3 บรรยาย การนําเสนอ การ

แสดงออก 
Power point  

16 ขอ้สอบปลายภาค 3  คะแนนทดสอบ ขอ้สอบอตันยั  



 

  

 

8 

2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

            ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รบัผิดชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)  ตามท่ีกําหนดในรายละเอยีดของหลักสูตร สัปดาหท่ีประเมินและ
สัดสวนของการประเมนิ 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สปัดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

  1.1  ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
 1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม 
  1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
  1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

สงัเกตจากการเขาชัน้เรียน  
การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรียน 
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การชวยเหลอือาจารยในการเตรียม
อุปกรณในการเรียน 

1-15  การเขาและการมีสวน
รวมในชั้นเรียน 10 % 

การสอบกลางภาค 30% 
งานที่มอบหมาย 30% 

การสอบปลายภาค 
30% 

 

   2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ และ
สามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   
  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

การสงัเกต 
งานที่มอบหมายนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 
การโตตอบคําถามในขณะเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห  

   3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใ ชหลกัการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 
    3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
   3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 
    3.4 สามารถประยุกตความรูแล ะทักษะในศาสตรตางๆที่
เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

การสงัเกต 
งานที่มอบหมายนําเสนอโดยยึดหลกั
ทฤษฎีมาวิเคราะห 
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห  

  4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  
    4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
   4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

การอภิปรายกลุม 
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การนําเสนองานกลุม 
การสงงานตรงตอเวลาทีก่าํหนด 
จํานวนชิ้นงานที่สงครบตามจํานวน 

ทุกสัปดาห   

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง
ตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห
ผลทางบริหารธุรกิจ 
   5.3 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือท างการบริหารธุรกิจ

การนําเสนองาน /การรายงาน  
การเขียนโตตอบที่สามารถสื่อสาร
เขาใจได ถูกตองตามหลักภาษา  
การทีน่กัศกึษาใชสือ่ในการนําเสนอ
งาน 

ทุกสัปดาห  
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มาประยุกตใชในองคการได 
   5.4 สามารถเลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

รวม 100%  

 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1.เอกสารหลกัและตาํราหลกั :  

ทชัมยั  ทองอุไร  ,แกตตแ์ละองคก์ารการคา้โลก (WTO-World Trade Organization), กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์ญิ�ชูน, 

๒๕๕๔. 

มาณพ  สงัขมิตร, หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ, พมิพค์ร้ังที่ ๗, กรุงเทพฯ  :สาํนกัพมิพบ์าํรุงสาส์น, ๒๕๒๘. 

ไมตรี  ตนัติวฒุานนท,์ คาํอธิบายกฎหมายประกนัภยัทางทะเล )เบื้องตน้( , กรุงเทพฯ  :สาํนกัพมิพ์ นิติธรรม, ๒๕๓๖. 

สมบูรณ์ เสง่ียมบุตร  ,กฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคา้และการลงทุน ,กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพบ์รรณกิจ 1991 ,

๒๕๔๙. 

 

2.เอกสารและข้อมลูสาํคญั :  

- 

 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนําทีนั่กศึกษาความศึกษาเพ่ิมเติม  

สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา  ,คู่มือการศึกษาวชิากฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ,กรุงเทพฯ.   

)ฉบบั พ.ศ .๒๕๔๐ ,๒๕๔๓ ,๒๕๔๕.  

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   ใหน้กัศกึษาทุกคนประเมนิ 

        1.1  ประสิทธิผลของรายวชิาในดา้นวธีิการสอน 

1.2  ประเมินการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน 

1.3   ส่ิงสนบัสนุนการเรียนกานสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

1.4   ผลการเรียนรู้ที่ไดรั้บ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน :  

ประเมนิการสอนโดยการสงัเกตจกผูส้งัเกตการณ์ทําการประเมนิตนเอง รวมทัง้ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
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3. การปรบัปรงุการสอน : 

มกีารประชมุเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนร่วมกบันกัศกึษาภายหลงัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ 

 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา : 

กรรมการทวนสอบรายวชิา ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานทีม่อบหมาย นกัศกึษาประเมนิตนเอง และการ

ประเมนิโดยระบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา : 

นําขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลมาใชใ้นการปรบัการจดัการเรยีนกานอนใหก้บันกัศกึษารุ่นถดัไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                                          อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

                

            (นายสริวิวิฒัน์  บุษยลกัษณ์) 

 

 

ลงช่ือ                                                          อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

              

             (อาจารยจ์ริะพงษ์  เรอืงกุน) 
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