
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชา
จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  วิธีการเรียน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ใน
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะผลิตกรรมการเกษตร   สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
Faculty of……………………………  Program in...................................................... 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา สก 404 ชื่อรายวิชา กฏหมายและการค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 

2. จำนวนหน่วยกิต        

 

 3 หน่วยกิต  (3-0-6) (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1     สำหรับ หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร 

              สำหรับ หลายหลักสูตร  
 3.2         ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
    วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา   แกน       เอกบังคับ       เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ชุมมมาศ  แป้งหอม 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่     1    2 ชั้นปีที่เรียน 4  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา....................................................................................... 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา.......................................................................................  

8. สถานที่เรียน   
   /           ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้    /     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่        1    2 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่...15.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. 2562 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร  แบบจำลองการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมเกษตร 

3. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม  ความรับผิดชอบ  และความจริงใจในพฤติกรรมการสื่อสารของตนเองที่มี
ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  สาธารณชน  หรือสังคมได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ  
และวิชาชีพทางนเิทศศาสตร์ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร การจำนำผลผลิต การประกันราคาสินค้าเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน สนธิสัญญาระหว่างที่เกี่ยวกับการค้าผลผลิตทางการเกษตรและ ผลกระทบที่เกษตรและผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรได้รับ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

  การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษาในรายวิชาที่ห้องพักในวันที่ไม่มีการสอนโดยสามารถดูตารางสอน
อาจารย์ได้ในระบบงานทะเบียน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือติดต่อนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  
 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละด้านที่เกีย่วข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
                   

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1 .1  มี ค วามยึ ดมั่ น ความดี งาม
ในท างวิ ช าการ  ซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต 
เสียสละ และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 
1.2 มี วิ นั ย  ต ร งต่ อ เว ล า  แ ล ะ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.3 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน คำนึงถึง
ความเสมอภาค รวมถึงระเบียบ
และกฎเกณฑ์ในสังคม 
 

1.บรรยาย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
2. มอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. การใช้สื่อการสอน ได้แก่ โฆษณา 
แผ่นพับ วีดีโอ website เป็นต้น 

1. คะแนนจากการประเมินงานที่
ได้รับมอบหมาย  
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
3. การประเมินพฤติกรรมในชั้น
เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน การ
ทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาที่กำหนด การเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน  
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2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความสามารถอธิบาย
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 มีความสามารถในการประสม
ประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2.3 มีความสามารถประเมิน
ตรวจสอบความก้าวหน้าและการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.4 มีความสามารถท่ีจะระบุ กฎ 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาชีพ 
 

1. มีการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
อภิปราย มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น Website เป็นต้น 
 

1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินจากทักษะการปฏิบัติจริง 
3. คะแนนจากการประเมินงานที่
ได้รับมอบหมาย 
4. การประเมินตนเองและการ
ประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
5. การประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 มีความสามารถในการใช้ระบบ
คิดท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
วิพากษ์ได้ 
3.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนและนำไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 
3.3 มีความสามารถในประเมิน 
สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ 
 
 

1. มีการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
อภิปราย มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น Website เป็นต้น 

1. การสำรวจและประเมินตนเอง 
2. ประเมินจากทักษะการปฏิบัติจริง 
3. การสอบถามและสัมภาษณ์ราย
กลุ่ม 
4. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
5. คะแนนจากการประเมินงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องการ 
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจก
และองค์การ 
4.2 มีความสามารถในการปรับตัว
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บน
พ้ืนฐานของการนับถือความ
แตกต่างและคุณค่าของความ
หลากหลาย 
4.3 มีภาวการณ์เป็นผู้นำ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. มอบหมายงานรายบุคคลและราย
กลุ่ม 

2. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

1. การประเมินตนเองและการ
ประเมินจากกลุ่มเพ่ือนในการ
ทำงานร่วมกันและการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2. การประเมินจากทักษะการ
ปฏิบัติจริง 
3. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
4. คะแนนจากการประเมินงานที่
ไดร้ับมอบหมาย 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใช้ทักษะ
ทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสม 
5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 

1. มีการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
อภิปราย มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น Website วารสาร 
เป็นต้น และจัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอ

1. การประเมินตนเองและประเมิน
จากกลุ่มเพ่ือน 
2. คะแนนจากการประเมินงานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
3. การประเมินจากการปฏิบัติจริง 



 7 
ติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอ
ข้อมูลได้ 
5.3 มีความสามารถนำเทคนิคทาง
สถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
มาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์และนำเสนอประเด็น
ต่างๆได้ 
5.4 มีความสามารถในการค้นคว้า 
หาความรู้ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพด้วยตนเอง 

ความรู้อย่างเหมาะสม 

 
6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
 
6.2 งานบริการวิชาการ  

 
6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเพ่ือจัดทำรายงานกลุ่ม 
 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก   
 
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

1-21 
1-21-2-

2 

บทท่ี 1 ที่มาของกฎหมาย
เกี่ยวกับเกษตรกรรมไทย 
1.1 การเข้าสู่กฎเกณฑ์ทาง
เกษตรกรรมของมนุษย ์
1.2 ทบทวนกรอบกฎหมาย
หลักของไทย 
1.3 กฎเกณฑ์ด้านเกษตรกรรม
ไทยในอดีต 
บทท่ี 2 สิทธิของเกษตรกรไทย 
2.1 สิทธ์ิพื้นฐานของมนุษย์ 
-สิทธ์ิตามธรรมชาต ิ
-สิทธ์ิตามกฎหมาย 
2.2 สิทธ์ิของเกษตรกรไทย 
-ตามรัฐธรรมนญู 
-ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกร
แห่งชาติ 
2.3 สิทธิมนุษยชนเกษตร 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

-บรรยาย 
-ตั้งประเด็น ถามตอบ 
-กำหนดช้ินงานในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
-การสืบค้นข้อมลูด้วย
อินเตอร์เนต็ 

-ตำรากลุม่กฎหมาย 
-ตำรากลุม่ประวัตศาสตร ์
-ตำรากลุม่มนุษย์วิทยา 

อ.ชุมมาศ  แป้งหอม 

3-6 บทท่ี 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม 
-ที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 
 
 
 
 

12 -บรรยาย 
-ตั้งประเด็น ถามตอบ 
-แบ่งกลุ่มสืบคน้ข้อมูลด้วย
อินเตอร์เน็ต 
-นำเสนอผลการสือค้น 
 
 
 

-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
-ประมวลกฎหมายที่ดิน 
-พระราชบัญญัติตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

อ.ชุมมาศ  แป้งหอม 
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7-8 บทที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการน้ำ 
-สภาพการณ์และปัญหาทาง
ลุ่มน้ำในประเทศไทย 
-หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการน้ำ 
-พ.ร.บ. ชลประทานหลวง 
-คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 
-พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
บทที่ 5 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตร 
-การรับจำนำสินค้าเกษตร 
-การประกันราคาสินค้าเกษตร 
-นโยบายเพื่อสนับสนุนสินค้า
เกษตร อ่ืน ๆ เช่น การส่งออก 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร  

6 -บรรยาย 
-ถามตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- กิจกรรมกลุ่ม 
-การทดสอบย่อย 
 
 
 
 
 
บรรยาย 
-กำหนดช้ินงานในช้ันเรียน 
-ตั้งประเด็นถาม-ตอบ 
 

-รายงานการประชุม
ประจำปีของหน่วยงาน
หลัก 
 
 
 
 
 
 
-ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 

อ.ชุมมาศ  แป้งหอม 

9-10 บทที่ 6 สินค้าเกษตรและ
ผลผลติทางการเกษตรที่สำคญั 
-ข้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-อ้อยและน้ำตาลทราย และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
-ยางพารา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ 
 

6 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มทำช้ินงาน 
 
 

-บทความทางด้าน
เศรษฐกิจ 
-กฎหมายตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

อ.ชุมมาศ  แป้งหอม 

11-12 บทที่ 7 กฎหมายสนับสนุน
ผลผลติทางการเกษตร 
-พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์
-พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 

6 -บรรยาย 
-ถามตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
-กิจกรรมกลุม่ 

-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ.ชุมมาศ  แปง้หอม 
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13 บทที่ 8 กฎหมายช่วยเหลือ

ปัญหาเฉพาะของเกษตรกร 
-พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร 
-พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 

3 -บรรยาย 
-สืบค้นข้อมูล 
-กำหนดชิ้นงานในการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

  

14 บทที่ 9 เกษตรไทยกับอาเซียน 
-แผนนำเกษตรไทยสู่อาเซียน 
-การปรับตัวของเกษตรกร 
-การคาดการณ์ปญัหาและแนว
ทางการแก้ไข 

3    

15 บทที่ 10 ข้อตกลงระหว่าง
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า
ผลผลติทางการเกษตร 
-อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
-AFTA 
-WTO, GATT,NORTH 

3    

16 สอบปลายภาค     
      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู*้  วิธีการประเมนิ**  สัปดาห์ท่ีประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 

คุณธรรม จริยธรรม 1. คะแนนจากการประเมินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
ประเมินการนำเสนองานและ
เนื้อหาของงานที่ครบถ้วน 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน จากการตอบคำถามและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ของผู้เรียน 

 
1 – 15  

 
10% 
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3. การประเมินพฤติกรรมในชั้น
และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาที่กำหนด การเคารพ
สิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติตาม
กฏ กติกา มารยาท เป็นต้น 

2 

ความรู้ 1. สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค 
2. ประเมินจากทักษะการ
ปฏิบัติจริง 
3. คะแนนจากการประเมินงาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1 – 15 60% 

3 

ทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากทักษะการ
ปฏิบัติจริง 
2. การสอบถามและสัมภาษณ์
รายกลุ่ม 
3. การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 
4. คะแนนจากการประเมินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1 – 15  

 
10% 

4 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. การประเมนิตนเองและการ
ประเมินจากกลุ่มเพ่ือนในการ
ทำงานร่วมกันและการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2. การประเมินจากทักษะการ
ปฏิบัติจริง 
3. การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 
4. คะแนนจากการประเมินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
1 – 15  

 
10% 
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5 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การประเมินตนเองและ
ประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
2. คะแนนจากการประเมินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การประเมินจากการปฏิบัติ
จริง 

 
1 – 15  

 
10% 

เกณฑ์การประเมินผล  (สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม) 
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ำกว่า 50 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
      
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
 

 4.1 ผลงานวิจัย 
 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
          

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเพ่ือจัดทำรายงานกลุ่ม 

 
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
 
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

- การทวนสอบผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

การประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตามข้อ 4 

                                                       

                                                           
ลงชื่อ:   _________________________________ 

     (นางชุมมาศ  แป้งหอม )  
อาจารย์พิเศษ 

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที่.........เดือน  ……………….  .พ.ศ. ………………. 


