
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑.มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

๑.ส่งเสริมและสอดแทรกให้นกัศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมายมีจิต

อาสา จดัโครงการเอกลกัษณใ์จ โครงการบริการวิชาการ 

๒.มภีาวะผูน้าํ ๒.กาํหนดใหมี้รายวิชาทีนกัศึกษาตอ้งทาํงานเป็นกลุ่มและมีหัวหนา้กลุ่มใน

การทาํรายงานตลอดจนนาํเสนอผลงาน 

๓.มีทกัษะดา้น  IT ๓.กาํหนดใหม้ีรายวิชาทีตอ้งทาํรายงานและการนาํเสนอผลงานเพือให้

นกัศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔.มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษที

เกียวขอ้งกบักฎหมาย 

๔.กาํหนดใหม้ีรายวิชาภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมายในการลงทะเบียน

เรียนและมีการทดสอบคาํศพัทก์ฎหมายทีสาํคญัๆในแตล่ะรายวิชา 

 

๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้  

    -การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (CURRICULUM MAPPING) 

  ของหมวดวิชาศกึษาทวัไป ๓๐ หน่วยกิต เป็นไปตาม ภาคผนวก ข (หมวดวิชาศึกษาทวัไป) 

  ของสาํนกัศึกษาทวัไป 

     -การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (CURRICULUM MAPPING) 

   ของหมวดวิชาเฉพาะ ๙๑ หน่วยกิต เป็นไปตาม ภาคผนวก ข (หมวดวิชาเฉพาะ) 

   ของคณะนิติศาสตร์ 

 

                  -การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทวัไป 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นกัศึกษาตอ้งมคุีณธรรม จริยธรรม เพือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งราบรืนและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  นอกจากนนัในฐานะบณัฑิตยงัจะตอ้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมนัคง และความรุ่งเรือง

ของประเทศ  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกเรืองทีจะทาํใหน้กัศึกษา สามารถพฒันา  คุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อม

กบัวิทยาการต่าง ๆ  ดงันี  

 (๑) ตระหนกัในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความซือสัตยสุ์จริต  สาํนึกรักต่อชาติและ

สถาบนั  อนุรักษแ์ละสืบทอดเอกลกัษณ์ทีดีงามของไทย 

 (๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยนั อดทน เพียรพยายามสู่ความสาํเร็จ  กตญั ูกตเวที มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสังคม  



 

 (๓) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ ลาํดบั

ความสําคญั  

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น รวมทงั เคารพในคุณคา่และศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

 (๕) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม เสียสละ มีนาํใจ สุภาพอ่อนนอ้ม  มีความ

ซือตรงต่อหนา้ที  ไม่คดโกง 

๑.๒ ) กลยทุธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 กาํหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร   เพือเป็นการปลูกฝังใหน้ักศึกษา  มีระเบียบวินัย  โดยเนน้การเขา้ชนัเรียนให้

ตรงเวลา   แต่งกายทีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั ฯ  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และส่วนรวม  โดยในการ

ทาํงานกลุ่มนนั ตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ทีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซือสัตย ์โดยตอ้งไม่กระทาํ

การทุจริตในการสอบ  หรือลอกการบา้นของผูอื้น เป็นตน้ นอกจากนี อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรก เรือง

คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทงั มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่ง

นกัศึกษาทกีระทาํความดี  ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม  มีความเสียสละ  

๑.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชนัเรียน การส่งงานตามกาํหนด ระยะเวลาทีมอบหมาย

และการเขา้ร่วมกิจกรรม  

 (๒) ประเมินจากการมีวินยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม หลกัสูตร  

 (๓) ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ  

 (๔) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

๒ ด้านความรู้  

๒.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 มีองคค์วามรูใ้นการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพอยา่งกวา้งขวาง  เพือใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

ระบบสังคมทีเปลียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   มีความสุข และสามารถเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงในสังคมทีเป็น

สมาชิก  ดงันนั  มาตรฐานความรู้ในส่วนนีจึงควรประกอบดว้ย  

 (๑) มีความรู้  ความเขา้ใจและสามารถสร้างสรรคภู์มิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย  เขา้ถึงสังคมภูมิภาค 

สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และ สังคมโลก  

 (๒) มีความรูแ้ละทกัษะในสาขาวิชาทีศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้ตลอดจนตระหนกัรู้ใน

องคค์วามรู้ของศาสตร์ทีเกียวขอ้ง อยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 

 (๓) มีความรูแ้ละความเขา้ใจและสามารถใชวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันา คุณภาพชีวติ

ส่วนตน ทอ้งถินและดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  



 

 (๔) มีความรูแ้ละความเขา้ใจและสามารถปรับปรุง พฒันา จรรโลงสภาพและสิงแวดลอ้มของชุมชน และ

สังคมใหอ้ยูแ่บบยงัยนื  

 (๕) มีความรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติของภาษาและสามารถสือสารทงัภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

๒.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎีและประยุกตท์างปฎิบติั ใน

สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี  ทงันี ใหเ้ป็น ไปตามลกัษณะของรายวิชา  ตลอดจน 

เนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ     นอกจากนี  ควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการศึกษาดูงาน  หรือ

เชิญผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการ / สหกิจศึกษา 

 

๒.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คอื  

 (๑) การทดสอบยอ่ย  

 (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 (๓) ประเมินจากรายงานทีนกัศึกษาจดัทาํ 

 (๔) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชนัเรียน     

              (๕) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  

๓ ทกัษะทางปัญญา  

๓.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

 เนน้ใหส้ามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง  ทาํความเขา้ใจ และสามารถประเมินขอ้มูล แนวคดิ และหลกัฐานใหม่ ๆ 

จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย รู้จกัคิดหาเหตุผล เขา้ใจทีมาและสาเหตขุองปัญหา และวิธีการ แกปั้ญหา ดงันนั  

นกัศึกษาจึงตอ้งมีคุณสมบตัต่ิาง ๆ จากการสอนเพือให้เกิดทกัษะทางปัญญา  ดงันี  

 (๑) สามารถคิดเชือมโยงความสัมพนัธ์ของสิงต่าง ๆ  มีทกัษะการคดิ ทกัษะการเรียนรู้  ทกัษะการแกปั้ญหา  

และการพฒันาตนเองทีเหมาะสม  

 (๒) มีทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์  ประเมินขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเป็นพืนฐานสาํหรับการแกปั้ญหา และ

การตดัสินใจในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ตลอดจนสามารถสืบคน้      

                    ตีความ และประเมินสารสนเทศ  เพือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจทีถูกตอ้งและเหมาะสม ในการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (๔) รู้เท่าทนัการเปลียน แปลงและสามารถปรับ ตวัเขา้กบัการเปลียนแปลงของประชาคมโลก 



 

 (๕) มีการแสวงหาความรูต้ลอดชีวิต เพือพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง  พึงพาตนเองและเป็นทีพึงพาของผูอื้น

ได ้  

๓.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 (๑) ใช้กรณีศึกษาการศึกษาปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือสนับสนุนการตดัสินใจ แกปั้ญหา  

 (๒) การอภิปรายกลุ่ม  

 (๓) ให้นกัศึกษาปฏิบติัจริง  

๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 ประเมนิตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตัิของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชนั

เรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้  

 

๔ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

๔.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ  

 ให้นกัศึกษาตอ้งมีส่วนช่วยเหลือและเอือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํหรือ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึงภาวะผูน้าํในสถานการณ์ทีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ในการ

แกปั้ญหา  มีความคิดริเริมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  บนพืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  มีความ  

รับผดิชอบในการเรียนรู้  การพฒันาตนเองและอาชีพอยา่งต่อเนือง  ผลการเรียนรู้ในหวัขอ้นี  จึงควรช่วยใหผู้เ้รียนมี

คุณสมบติัต่าง ๆ ดงันี  

 (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณต่์าง ๆในกลุ่มทงัใน

บทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน  

 (๒) สามารถพึงพาตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ตระหนกัรู้  เห็นคุณค่า  ดูแลรักษาและสาํนึกถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม  

 (๓) สามารถเป็นผูริ้เริมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทงัส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทงัแสดง

จุดยนือย่างพอเหมาะ ทงัของตนเองและของกลุ่ม  

 (๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในการพฒันาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งต่อเนือง  เคารพหลกั

ความเสมอภาค  เคารพในสิทธิของคนอืน 

 (๕) มีความตงัใจดี มีความกระตอืรือร้นและเจตนาทีดี ในการอาสาเขา้ร่วมแกปั้ญหาชุมชนหรือสังคมและ

ส่วนรวมโดยสมคัรใจไม่มีการบงัคบั 

๔.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 ใชก้ารสอนทีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานทีจะตอ้งประสานงานกบัผูอื้นขา้ม

หลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอืนหรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผลการ

เรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงันี  



 

 (๑) สามารถทาํงานกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

 (๒) มีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย  

 (๓) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณแ์ละวฒันธรรมองคก์รทีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี  

 (๔) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทวัไป  

 (๕) มีภาวะผูน้าํ 

๔.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชนัเรียน และสังเกต

จากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้น ชดัเจน ตรงประเด็นของขอ้มูล  

 

๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

 กาํหนดใหส้ามารถศึกษา และทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือก และประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทาง

สถิติ  หรือคณิตศาสตร์ทีเกียวขอ้ง อย่างเหมาะสม ในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล  แปลความหมาย และนาํเสนอขอ้มูล 

สารสนเทศอยา่งสมาํเสมอ  สามารถสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทงัในการพูด การเขียน  สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกนัได ้ ดงันนั  ผูเ้รียนจึงควรมีคุณลกัษณะ ดงันี  

 (๑) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง สถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาทีเกียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์ 

 (๒) สามารถสือสารทงัปากเปล่าและการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ ของสือ 

และการนาํเสนออยา่งเหมาะสม  

 (๓) ใชเ้ทคโนโลยีสาร สนเทศในการสือสาร สืบคน้ รวบรวม วิเคราะห์ และ นาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ ใชข้อ้มูลอยา่งรู้เท่าทนั 

 (๔) มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ และ สถิติ 

 (๕) สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการ นาํเสนอทีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลที แตกตา่งกนัได ้ 

๕.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  ใหน้กัศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และ สถานการณ์เสมอืน

จริง และนาํเสนอการแกปั้ญหาทีเหมาะสม  รวมทงั  ใหไ้ดเ้รียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใน

หลากหลายสถานการณ ์ 

๕.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  



 

 (๑) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้ครืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติทีเกียวขอ้ง  

 (๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จาํกดัเหตุผลในการเลือกใชเ้ครืองมือต่าง ๆ การอภิปราย 

กรณีศกึษาต่าง ๆ ทีมีการนาํเสนอต่อชนัเรียน  

 (๓) ในระหว่างการสอน อาจใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี แกปั้ญหา และให้

นาํเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ในชนัเรียน        โดยอาจมีการวจิารณใ์นเชิง

วิชาการระหว่างอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา  

 

             -การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาเฉพาะของคณะนติศิาสตร์ 

๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม 

๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) แสดงความซือสัตยสุ์จริตอยา่งสมาํเสมอ 

(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา และปฏิบตัิตามระเบียบขององคก์ร 

(๓) มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และสิงแวดลอ้ม 

(๔) รับฟังความคดิเห็นและเคารพสิทธิของผูอื้น 

๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

สาขาวิชาฯมีวฒันธรรมองคก์ร เพือเป็นการปลูกฝังให้นักศกึษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชนัเรียนให้

ตรงเวลาแต่งกายทีถูกระเบียบของมหาวิทยาลยั  มีความรับผดิชอบ ในการทาํงานกลุ่มการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม มีความซือสัตย ์ไม่กระทาํการทุจริตในการสอบ นอกจากนีอาจารยผู์ส้อนทุกคนตอ้ง สอดแทรกเรือง

คุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาในการเขา้ชนัเรียน การส่งงานทีไดร้ับหมอบหมายและการร่วม 

      กิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินยัและพรอ้มเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

(๓) ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ 

(๔) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

(๕) ประเมินจากการรับฟังความคดิเห็นในการอภิปรายและนาํเสนอ 

๒.๒ ความรู้ 

๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกียวกบัหลกักฎหมายต่าง ๆ 



 

(๒) สามารถนาํความรู้เกียวกบัหลกักฎหมายต่าง ๆ ไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ และการใหค้าํปรึกษาทาง

กฎหมายได ้

(๓) สามารถนาํความรู้เกียวกบัหลกักฎหมายต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานนั ๆ 

นอกจากนีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ชียวชาญทีมปีระสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือง 

 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑) การทดสอบยอ่ย 

(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(๓) ประเมินจากรายงานทีนกัศึกษาจดัทาํ 

(๔) ประเมินจากการนาํเสนอผลงาน 

๒.๓ ทกัษะทางปัญญา 

๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(๑) มีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล และเอกสารเกียวกบักฎหมายจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย 

(๒) สามารถนาํความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ทางดา้นกฎหมายไปพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ 

(๓) สามารถนาํความรู้เกียวกบัหลกักฎหมายต่างๆไปประยุกตใ์ชร่้วมกบัศาสตร์แขนงอืนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(๑) ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคต์ง ัแต่เริมเขา้ศึกษาโดยเริมตน้จาก

ปัญหาทีง่ายและเพิมระดบัความยากขึนเรือย  ๆทงันีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายวิชา 

(๒) จดัการสอนดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั 

(๓) ให้มีการฝึกปฏิบติั เพือเป็นการเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาในสถานการณจ์ริง 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตัิของนกัศึกษา  เช่น ประเมินจากการ 

นาํเสนอรายงานในชนัเรียนการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ ์เป็นตน้ 

๒.๔ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้าน ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

(๑) สามารถปรับตวั ทาํงานร่วมกบัผูอื้นทงัในฐานะผูน้าํและผูร่้วมงาน 



 

(๒) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและบุคคลทวัไป 

(๓) มีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 

๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใหน้ักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มตลอดจนมีการ

สอดแทรกเรืองความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมและการมีมนุษยสัมพนัธ์เขา้ไปในรายวิชาตา่ง ๆ 

 

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชนัเรียนและสังเกต

จากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง 

๒.๕ ทกัษะในการวเิคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๑) มีทกัษะการใชภ้าษาสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๒) สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการนาํเสนอ 

(๓) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์ การสือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกัศกึษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ 

๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ทีมีการ 

      นาํเสนอต่อชนัเรียน 

 


