คำนำ
เพื่อเป็นการศึกษา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญของไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษาลักษณะของ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความแตกต่างระหว่าง
ทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาแต่ล ะประเภท โดยมุ่ งเน้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญา 3 ประเภท ได้แ ก่
กฎหมาย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว่าด้วยเรื่องของ ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์ การได้มา
ซึ่งลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ , พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 ว่ าด้ ว ยสิท ธิ บั ตรการประดิ ษ ฐ์ สิ ท ธิ บัต รการออกกแบบผลิ ตภั ณฑ์ และอนุ สิท ธิบั ตร และ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่ง
สิทธิในเครื่องหมายการค้า ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์เฉพาะของเครื่องหมาย
บางประเภท ซึ่งวิชานีเ้ ป็นวิชาเลือก
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
2564407 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
นิตศิ าสตร์
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
อาจารย์งามประวัณ เอ้สมนึก
5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3-4
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์ทางปัญญา
ได้ มีเนื้อหาว่าด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เรื่องลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ , พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
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ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ สิ ท ธิ บั ต รการออกกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และอนุ สิ ท ธิ บั ต ร และ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลักษณะทั่วไปของเครื่อ งหมายการค้า การได้มาซึ่ง
สิทธิในเครื่องหมายการค้า ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์เฉพาะของเครื่องหมาย
บางประเภท ซึ่งวิชานีเ้ ป็นวิชาเลือก
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ละประเภทได้
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ทรัพย์ทางปัญญาแต่ละประเภท
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา และข้อยกเว้นต่างๆ
4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาข้อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
มาปรับกับข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งำน
กำรศึกษำด้วยตนเอง
ภำคสนำม/กำร
ฝึกงำน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น
รำยบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาในห้องเรียน
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- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และสามารถนากฎหมายมา
ปรับใช้ในกรณีต่างๆได้โดยมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- อภิปรายกลุ่มกาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- จัดทารายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาการนาเสนอและอภิปรายระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสมประเมินผลการ
นาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ควำมรู้
2.1 ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รับ
- ได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เน้นกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร
และกฎหมายเครื่องหมายการค้า
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2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึก ษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้
กรณีศกึ ษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี

- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ จากการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์กรณีศกึ ษา เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชั่วโมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีมพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
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- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น ให้หาคาพิพากษาฎีกาและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชามาสรุปให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีมรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทารายงานและ
นาเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทารายงานนาเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์ท่ี
หัวข้อ/รำยละเอียด

1

แนะนาบทเรียนและเป็น
การสอบถามความรู้
พืน้ ฐานทาง
กฎหมายทรัพย์สินทาง

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมกำรเรียน
ผู้สอน
กำรสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ำมี)
1.อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว อ.งำมประวัณ
และอธิบายเนือ้ หารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การ

7

มคอ. 3
ปัญญา พร้อมทั้งแนะนา
วิธีการเรียน การ
ประเมินผล และการทา
ข้อสอบ

2

บ ท ที่ 1 ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญา และ คสามคิ ด
สร้างสรรคางปัญญา

3

3

บทที่ 2 เรื่องลิขสิทธิ,์
ลักษณะทั่วไปและ
สาระสาคัญของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์

3

บทที่ 3 การได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์

3

4-5

วัดผลและประเมินผล
แนะนาหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และwebsite
เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรูพ้ ืน้ ฐาน
ทาง กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและร่วมแสดง
ความคิดเห็น
1.เ ข้ า สู่ เ นื้ อ ห า บ ท น า อ.งำมประวัณ
บรรยายประกอบ ตั วบท
กฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 2
อ.งำมประวัณ
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 3
อ.งำมประวัณ
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
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6

บทที่ 4 การละเมิด
ลิขสิทธิ์

3

7

บทที่ 5 สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์, ลักษณะทั่วไป
และสาระสาคัญของ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

3

8

บทที่ 6 การได้มาซึ่ง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
และการละเมิดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์

3

9

บทที่ 7 สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะทั่วไปและ
สาระสาคัญของสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์

3

อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 4
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 5
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 5
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 6
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 7
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 7
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ
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10

บทที่ 8 การได้มาซึ่ง
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการละเมิด
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

3

11

บทที่ 9 อนุสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ ลักษณะทั่วไป
และสาระสาคัญของอนุ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

3

12

บทที่ 10 การได้มาซึ่งอนุ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
และการละเมิดอนุ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

3

13

บทที่ 11 เครื่องหมาย
การค้า ลักษณะทั่วไป
และสาระสาคัญของ
เครื่องหมายการค้า

3

อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 8
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 9
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 9
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 10
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 10
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 11
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 11
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ
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14

บทที่ 12 การได้มาซึ่ง
สิทธิในเครื่องหมาย
การค้า ความเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า และ
กรณีของการลวงขาย

3

15

บรรยายทบทวนให้
นักศึกษาก่อนสอบปลาย
ภาค

3

16

สอบปลายภาค

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลกำร
เรียนรู้
ที่
วิธีกำรประเมิน
สอบท้ายชั่วโมง
1
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศึกษา
ค้นคว้า การนาเสนอ
2
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การเข้าชั้นเรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
3
กิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนือ้ หาบทที่ 12
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 12
นักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
1.สรุปการบรรยายเนือ้ หา
บทที่ 1-12 ประกอบ ตัว
บทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

อ.งำมประวัณ

วิธีกำร
ประเมิน
ที่
1

สัปดำห์ท่ี
ประเมิน
วิธีกำรประเมิน
สอบท้ายชั่วโมง
สอบปลายภาค

สัดส่วนของกำร
ประเมินผล
ที่
1

2

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า
การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน

2

3

การเข้าชั้นเรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
กิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

3
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หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
- เอกสำรประกอบกำรสอน วิชำกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
โดย อ.งามประวัณ เอ้สมนึก
- ลักษณะของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
โดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
- คำอธิบำย กฎหมำยลิขสิทธิ์ ผูเ้ ขียน รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
- คำอธิบำย กฎหมำยสิทธิบัตร ผูเ้ ขียน สุพิศ ปราณีตพลกรัง
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
เอกสารเผยแพร่ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
- ข้อมูลทางกฎหมายจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- Website ศาลฎีกา

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
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- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรีย นรู้ใ นวิชา ได้จาก การสอบถามนัก ศึก ษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนัก ศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่ อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้ค ะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนั ก ศึก ษาโดยอาจารย์ อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั กศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
กำรออกข้อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย (จานวน.4.ข้อ โดยจาแนก ระดับของการวัดความรู้ ด้านพุทธพิสัย ตามแบบ
ของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้

บทที่ 1 -3
จานวน...1.... ข้อ
บทที่ 4-5
จานวน ...1... ข้อ
บทที่ 6-7
จานวน ....1....ข้อ

ควำมจำ

ควำม
เข้ำใจ

กำรวิเครำะห์



















กำร
สังเครำะห์

กำรประเมิน
ค่ำ
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บทที่ 8-10
จานวน ..1....ข้อ
รวม
ร้อยละ





40
100

40
100


40
100
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