ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑.มีคุณธรรม จริ ยธรรม ในวิชาชีพ
๑.ส่ งเสริ มและสอดแทรกให้นกั ศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมายมีจิต
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
อาสา จัดโครงการเอกลักษณ์ใจ โครงการบริการวิชาการ
๒.มีภาวะผูน้ าํ
๒.กําหนดให้มีรายวิชาทีนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มใน
การทํารายงานตลอดจนนําเสนอผลงาน
๓.มีทกั ษะด้าน IT
๓.กําหนดให้มีรายวิชาทีต้องทํารายงานและการนําเสนอผลงานเพือให้
นักศึกษาค้นคว้าและนําเสนอโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที ๔.กําหนดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายในการลงทะเบียน
เกียวข้องกับกฎหมาย
เรียนและมีการทดสอบคําศัพท์กฎหมายทีสําคัญๆในแต่ละรายวิชา
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
-การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (CURRICULUM MAPPING)
ของหมวดวิชาศึกษาทัวไป ๓๐ หน่วยกิต เป็ นไปตาม ภาคผนวก ข (หมวดวิชาศึกษาทัวไป)
ของสํานักศึกษาทัวไป
-การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา (CURRICULUM MAPPING)
ของหมวดวิชาเฉพาะ ๙๑ หน่วยกิต เป็ นไปตาม ภาคผนวก ข (หมวดวิชาเฉพาะ)
ของคณะนิติศาสตร์
-การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไป
๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื นและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่ วนรวม นอกจากนันในฐานะบัณฑิตยังจะต้องมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมันคง และความรุ่ งเรื อง
ของประเทศ อาจารย์ผสู ้ อนต้องสอดแทรกเรืองทีจะทําให้นกั ศึกษา สามารถพัฒนา คุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อม
กับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และมีความซือสัตย์สุจริ ต สํานึกรักต่อชาติและ
สถาบัน อนุรักษ์และสื บทอดเอกลักษณ์ทีดีงามของไทย
(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ ความสําเร็จ กตัญ ูกตเวที มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม

(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลําดับ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัง เคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เสี ยสละ มีนาํ ใจ สุภาพอ่อนน้อม มีความ
ซือตรงต่อหน้า ที ไม่คดโกง
๑.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษา มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชันเรี ยนให้
ตรงเวลา แต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่ วนรวม โดยในการ
ทํางานกลุ่มนัน ต้องฝึ กให้รู้หน้าทีของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม และการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซือสัตย์ โดยต้องไม่กระทํา
การทุจริตในการสอบ หรื อลอกการบ้านของผูอ้ ืน เป็ นต้น นอกจากนี อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรก เรือง
คุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทัง มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาทีกระทําความดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสี ยสละ
๑.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด ระยะเวลาทีมอบหมาย
และการเข้าร่ วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริ ม หลักสูตร
(๓) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
๒ ด้ านความรู้
๒.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีองค์ความรู ใ้ นการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างกว้างขวาง เพือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบสังคมทีเปลียนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความสุ ข และสามารถเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงในสังคมทีเป็ น
สมาชิก ดังนัน มาตรฐานความรู ใ้ นส่ วนนีจึงควรประกอบด้วย
(๑) มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ น ภูมิปัญญาไทย เข้าถึงสังคมภูมิภาค
สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และ สังคมโลก
(๒) มีความรู แ้ ละทักษะในสาขาวิชาทีศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ ตลอดจนตระหนักรู ใ้ น
องค์ความรู้ของศาสตร์ทีเกียวข้อง อย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
(๓) มีความรู แ้ ละความเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนา คุณภาพชีวติ
ส่ วนตน ท้องถิ นและดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

(๔) มีความรู แ้ ละความเข้าใจและสามารถปรับปรุ ง พัฒนา จรรโลงสภาพและสิ งแวดล้อมของชุมชน และ
สังคมให้อยูแ่ บบยังยืน
(๕) มีความรู ้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาและสามารถสือสารทังภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบตั ิ ใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนี ให้เป็ น ไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ นอกจากนี ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดูงาน หรื อ
เชิญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ / สหกิจศึกษา
๒.๓ ) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(๓) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
(๔) ประเมินจากการนํา เสนอรายงานในชันเรี ยน
(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
๓ ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ
จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย รู จ้ กั คิดหาเหตุผล เข้าใจทีมาและสาเหตุของปัญหา และวิธีการ แก้ปัญหา ดังนัน
นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัตติ า่ ง ๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี
(๑) สามารถคิดเชือมโยงความสัมพันธ์ของสิ งต่าง ๆ มีทกั ษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะการแก้ปัญหา
และการพัฒนาตนเองทีเหมาะสม
(๒) มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล และข้อเท็จจริ งเป็ นพืนฐานสําหรับการแก้ปัญหา และ
การตัดสิ นใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถสื บค้น
ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจทีถูกต้องและเหมาะสม ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๔) รู ้เท่าทันการเปลียน แปลงและสามารถปรับ ตัวเข้ากับการเปลียนแปลงของประชาคมโลก

(๕) มีการแสวงหาความรู ต้ ลอดชีวิต เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง พึงพาตนเองและเป็ นทีพึงพาของผูอ้ ืน
ได้
๓.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ใช้กรณีศึกษาการศึกษาปัญหา การเก็บรวบรวมข้อ มูลเพือสนับสนุนการตัดสินใจ แก้ปัญหา
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นกั ศึกษาปฏิบตั จิ ริ ง
๓.๓) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน
เรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
๔ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิด ชอบ
ให้นกั ศึกษาต้องมีส่วนช่วยเหลือและเอือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ ในสถานการณ์ทีไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพืนฐานของตนเองและของกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ การพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนือง ผลการเรี ยนรู ใ้ นหัวข้อนี จึงควรช่วยให้ผเู ้ รียนมี
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทังใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(๒) สามารถพึงพาตนเอง มีความรับผิดชอบ ตระหนักรู ้ เห็นคุณค่า ดูแลรักษาและสํานึ กถึงประโยชน์ของ
ส่ วนรวม
(๓) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทังแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะ ทังของตนเองและของกลุ่ม
(๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง เคารพหลัก
ความเสมอภาค เคารพในสิ ทธิ ของคนอืน
(๕) มีความตังใจดี มีความกระตือรือร้นและเจตนาทีดี ในการอาสาเข้าร่ วมแก้ปัญหาชุมชนหรื อสังคมและ
ส่ วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ
๔.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีจะต้องประสานงานกับผูอ้ ืนข้าม
หลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลอืนหรือผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี

(๑) สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
(๕) มีภาวะผูน้ าํ
๔.๓ ) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี ยน และสังเกต
จากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
กําหนดให้สามารถศึกษา และทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรื อคณิตศาสตร์ทีเกียวข้อง อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสมําเสมอ สามารถสือสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รู ปแบบของการนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้ ดังนัน ผูเ้ รี ยนจึงควรมีคุณลัก ษณะ ดังนี
(๑) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(๒) สามารถสือสารทังปากเปล่าและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบ ของสือ
และการนําเสนออย่างเหมาะสม
(๓) ใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศในการสือสาร สื บค้น รวบรวม วิเคราะห์ และ นําเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ ใช้ขอ้ มูลอย่างรู ้เท่าทัน
(๔) มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และ สถิติ
(๕) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ นําเสนอทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที แตกต่างกันได้
๕.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และ สถานการณ์เสมือน
จริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม รวมทัง ให้ได้เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
๕.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(๑) ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตร์และสถิติทีเกียวข้อง
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชันเรี ยน
(๓) ในระหว่างการสอน อาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของวิธี แก้ปัญหา และให้
นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ในชันเรี ยน โดยอาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
-การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาเฉพาะของคณะนิตศิ าสตร์
๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(๑) แสดงความซือสัตย์สุจริ ตอย่างสมําเสมอ
(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามระเบียบขององค์กร
(๓) มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
(๔) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิ ทธิของผูอ้ ืน
๒.๑.๒ กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาขาวิชาฯมีวฒั นธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชันเรี ยนให้
ตรงเวลาแต่งกายทีถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบ ในการทํางานกลุ่มการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม มีความซือสัตย์ ไม่กระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากนีอาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้อง สอดแทรกเรือง
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
๒.๑.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชันเรี ยน การส่ งงานทีได้รับหมอบหมายและการร่ วม
กิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
(๓) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
(๕) ประเมินจากการรับฟังความคิดเห็นในการอภิปรายและนําเสนอ
๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู แ้ ละความเข้าใจเกียวกับหลัก กฎหมายต่าง ๆ

(๒) สามารถนําความรู ้เกียวกับหลักกฎหมายต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และการให้คาํ ปรึกษาทาง
กฎหมายได้
(๓) สามารถนําความรู ้เกียวกับหลักกฎหมายต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ
นอกจากนีควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(๓) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
(๔) ประเมินจากการนํา เสนอผลงาน
๒.๓ ทัก ษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) มีความสามารถในการสื บค้นข้อมูล และเอกสารเกียวกับกฎหมายจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย
(๒) สามารถนําความรู แ้ ละกระบวนการต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายไปพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็ นระบบ
(๓) สามารถนําความรู ้เกียวกับหลักกฎหมายต่างๆไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์แขนงอืนได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ในการเรี ยนการสอน ต้องฝึ กกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตงั แต่เริ มเข้าศึกษาโดยเริ มต้นจาก
ปัญหาทีง่ายและเพิ มระดับความยากขึนเรื อยๆ ทังนีต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(๒) จัดการสอนด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั
(๓) ให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ เพือเป็ นการเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชันเรี ยนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
๒.๔ ทัก ษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุ คคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถปรับตัว ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนทังในฐานะผูน้ าํ และผูร้ ่ วมงาน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและบุคคลทัวไป
(๓) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรี ยนรู แ้ บบร่วมมือ ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มตลอดจนมีการ
สอดแทรกเรืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์เข้า ไปในรายวิชาต่าง ๆ
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรียนและสังเกต
จากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง
๒.๕ ทัก ษะในการวิเคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทกั ษะการใช้ภาษาสือสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนําเสนอ
(๓) มีความรู ้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ตา่ ง ๆ
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ทีมีการ
นําเสนอต่อชันเรี ยน

