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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-6) 
Public International Law  
ความหมายและลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บุคคล

ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง การใช้อ านาจรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับ
กฎหมายภายใน ความผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ลักษณะและองค์ประกอบของ
องค์การระหว่างประเทศ 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)                  
อ.ดร.จนัทราทิพย์ สุขุม (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา) 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (กลุ่มเรียนวิทยาเขตพัทลุง)                     
อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม (กลุ่มเรียนวิทยาเขตสงขลา) 

 
5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3  
 

6.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบในด้านกฎหมาย ชีวิตและสังคม และมี

โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุคเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมี
เหตุผล ตลอดจนมีความมุ่งม่ันใฝ่รู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเคารพระเบียบของสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนมีจิตอาสาและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชนและสังคมได้ 

1.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และสามารถสื่อสารความคิด ความหมายและ
กระบวนการงานกฎหมายสู่สังคมได้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพ่ิมสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางกฎหมาย
ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2.2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย 

 2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนใน
การสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 



   
 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

ให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา            
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 



   
 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหฯ์ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
0801351  
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศแผนก
คดีเมือง 

                  

(น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผิด 
2. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจผู้อ่ืนที่อยู่ในฐานะด้อยกว่า 
3. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย  1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน

หน้าที่ต่อตนเองและสังคม  
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยุติธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
และเข้าใจบริบทของสังคม 

1. บรรยายและตั้งค าถามให้นิสิตตอบ 
2. แนะน าให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. ให้นิสิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากค าถาม 
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานที่

1. ประเมินจากการตอบค าถามของ
นิสิต 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูน



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม  

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน
กฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ฝึกคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
จากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
 

1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจากการซักถามระหว่าง
บรรยาย 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน 
2. ซักถามและร่วมอภิปราบระหว่าง
บรรยายในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้ าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  
 
 

 
 

 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2.  ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

1. ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน  
2. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย  
 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เก่ียวกับกฎหมาย
ได้ 

 5.4 สามารถสื่อสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้ 

 
 



   
 

 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมงการ
บรรยาย 

จ านวน
ชั่วโมงการ

ปฏิบัติ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - อธิบายเค้าโครงการสอน 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
- ความหมายของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
- ลักษณะทางกฎหมายของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
- วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

3 
 

- บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

 
 

2-3 - บ่ อ เกิ ดของกฎหมายระห ว่ าง
ประเทศ 

- จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
- สนธิสัญญา 
- หลักกฎหมายทั่วไป 
- แนวค าพิพากษาระหว่างประเทศ 
- ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

6 - บรรยาย 
กรณีศึกษาผ่านการ
วิเคราะห์เรื่องคดี

ปราสาทเขาพระวิหาร 
ค้นคว้าข้อมูลและ

วิเคราะห์ 
 

อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

4 - ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 

3 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

5-6 - บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ 
- รัฐ 
- องค์การระหว่างประเทศ 
- ปัจเจกชนและบรรษัทข้ามชาติ 

6 - บรรยาย กรณีศึกษา 
วิเคราะห์ข้อสอบผ่าน

การอธิบายเรื่อง
องค์ประกอบของรัฐ 

อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

7 - เขตอ านาจรัฐ 3 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

8 - สนธิสัญญา 3 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

9 สอบกลางภาค 
10 - สนธิสัญญา (ต่อ) 3 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 



   
 

 

11 - เขตอ านาจรัฐ 3 - บรรยาย 
กรณีศึกษา 

อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

12-13 - การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยสันติ 

6 - บรรยาย กรณีศึกษา อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

14-15 - ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ 6 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

16 - ทบทวนเนื้อหา 3 - บรรยาย อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

17-18 สอบปลายภาค 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ลักษณะการประเมิน 

(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน 
ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1 ทักษะด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1,1.2,1.3, 1.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ทักษะด้าน
ความรู้ 

2.1, 2.2, 2.3 การสอบ 
 
 

สัปดาห์ที่ 9 
และ 17 

40 / 60 

3 ทกัษะทาง
ปัญญา 

3.1, 3.2 การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 
 

ทุกสัปดาห์ - 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1, 5.2 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 



   
 

 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 

ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ , กฎหมายระหว่างประเทศ .พิมพ์ครั้งที่  2 กรุงเทพมหานคร :    
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2550 

ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ . เล่ม 1 และเล่ม 2 กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552.   

 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 

ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2550 

ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552. 

ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร:   
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552. 

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรงเทพมหา
นคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2555. 

รองศาสตราจารย์อภิญญา เลื่อนฉวี, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง . พิมพ์ครั้งที่ 2 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2554.   

เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์, ค าพิพากษาระหว่างมาเลเซีย-อินโดนิเซีย ในคดีเกาะลิกิตันและเกาะสีปาดัน . 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

อานนท์ ศรีบุญโรจน์, “สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่” : บทบัญฑิตย์ 
นิตยสารของเนติบัญฑิตยสภา หนา้ 77- 88.  

อานนท์ ศรีบุญโรจน์ , “การคุ้มครองสิทธิคนพิการ (Protection for the Rights of Persons with 
Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency)”: ครูผู้ “วิริยะ” หนังสือรวบรวม
บทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศืพันธุ์ หน้า 373-387. 

ภาษาอังกฤษ 
Reports of Judgements, Advisory opinions and orders, Case concerning the temple of Preah 

Vihear: Judgment on 15 June 1962 
Request for Interpretation of the judgement of 15 June 1962 in Case concerning the temple 

of Preah Vihear: Judgment on 15 June 1962 
 

1. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  



   
 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
รายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ เช่น แนวปฏิบัติและตัวอย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมคณาจารย์เพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


