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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
- 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารย์ ดร. จันทราทิยพ์ สุขุม อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์   

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

1/2560 

5. สถานที่เรียน 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานชั่วโมงสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวข้อ  จ ำนวนชั่วโมงตำมแผนกำรสอน   จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลที่กำรสอนจริงต่ำงจำก
แผนกำรสอนหำกมีควำมแตกต่ำงเกิน 25% 

หัวข้อ 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
แนะน ารายวิชา การวดัและการประเมินผลรายวิชา 
ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกเมือง 

3 3  

ส่วนท่ี 1 - บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 

    - จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

    - สนธิสัญญา (อาจารย์พิเศษ) 

    - หลักกฎหมายทั่วไป 

6 6  
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หัวข้อ 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

    - แนวค าพิพากษาระหว่างประเทศ 
    - ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
ส่วนท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายใน  

3 3  

ส่วนท่ี 3 บุคคลในทางระหว่างประเทศ  6 6  
ส่วนท่ี 4 เขตอ านาจรัฐและข้อยกเว้นจากเขต
อ านาจรัฐ 

3 3  

ส่วนท่ี 5 สนธิสัญญา 3 3  
ส่วนท่ี 6 ความคุ้มกันของรัฐ 6 6  
ส่วนท่ี 7 การระงับข้อพิพาทระหวา่งประเทศโดย
สันต ิ

6 6  

ทบทวนเนื้อหา 3 3  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตำมแผน และพิจำรณำนัยส ำคัญของหัวข้อต่อผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำและ

หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส ำคัญให้เสนอแนวทำงชดเชย 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
ระบุว่ำวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนตำมที่ระบุในรำยละเอียดรำยวิชำมีประสิทธิผลหรือไม่มี  

และปัญหำของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ำมี) พร้อมข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

1. สอดแทรกระหว่างการเรียนการ
สอนในทุกครั้ง 
2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความ
มีวินัย ใฝ่รู้ 

    
 
 

ด้านความรู้ 1. มีการบรรยายในชั้นเรียน และให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
2. ให้กรณีศึกษา เพ่ือให้นิสิต
ท าการค้นคว้า 

    

ด้านทักษะทางปัญญา 1. ให้นิสิตน าความรู้ที่ได้เรียน ปรับเข้า
กับกรณีศึกษาที่ให้ท าในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

รวมถึงการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ฝึกการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม 
โดยการปลูกฝังให้ตรงต่อเวลาและแต่ง
กายสุภาพ 
2. การร่วมกันท าแบบทดสอบในชั้น
เรียน โดยมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในกลุ่ม 

    

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

1. ให้นิสิตฝึกการรายงานหน้าชั้นเรียน 
โดยใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม 
เช่น การใช้ power point ในการท า
เสนอ 
2. มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับรายวิชาที่ได้
ศึกษา 

    

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน  
อาจารย์ประจ ารายวิชามีการประชุมร่วมกันมากข้ึน เพ่ือวางแผนการสอนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และมี

มารฐานการสอนในทุกตอนเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน    152  คน 

2. จ านวนนิสิตที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  150  คน 

3. จ านวนนิสิตที่ถอน (W)       2  คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

กลุ่ม 1 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 A 21 16.80 

 B+ 12 9.60 

 B 25 15.20 

 C+ 19 12.00 
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 C 15 17.61 

 D+ 8 6.40 

 D 8 6.40 

 F 17 13.60 

W 0 0 
ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   

กลุ่ม 1201 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 A 0 0.00 

 B+ 0 0.00 

 B 2 11.76 

 C+ 2 11.76 

 C 3 17.65 

 D+ 3 17.65 

 D 1 5.88 

 F  5 29.41 

W 1 5.88 
ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   

กลุ่ม 1202  
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 A 0 0.00 

 B+ 0 0.00 

 B 0 0.00 

 C+ 1 14.29 

 C 1 14.29 

 D+ 1 14.29 

 D 1 14.29 

 F 2 28.57 

W 1 14.29 
ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   
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กลุ่ม 1201 หลักสูตรใหม่ปี 60 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 A 0 0.00 

 B+ 0 0.00 

 B 0 0.00 

 C+ 0 0.00 

 C 0 0.00 

 D+ 1 33.33 

 D 0 0.00 

 F 2 66.67 

W 0 0 
ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
- 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

7.1. ประชุมผู้สอนทุกกลุ่มเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรด
ของนิสิต 

ไม่พบข้อผิดพลาด 

7.2. ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อน
ส่งเกรดให้ส านักทะเบียน 

นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ได้รับ 

7.3. ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออก
ข้อสอบร่วมกับการพัฒนาข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

ข้อสอบมีความเที่ยงตรงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

7.4. คณาจารย์ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการ รายงานของนิสิตมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  
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จัดท ารายงานและการประเมินผล ทั้งในเรื่องคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี - 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 

- - 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 3.98 จาก 5 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการด าเนินการ 

มีการปรับเนื้อหาในทันสมัย มีการด าเนินงานปรับเนื้อหาเป็นระยะ 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์

การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให้
เหมาะสมกับตารางเรียนของนิสิต 

ควรมีการจัดกิจกรรมให้นิสิตได้
ศึกษา ดูงานนอกสถานที่ 

ก่อนการเปิดสอนครั้งต่อไป อาจารย์ผู้สอน 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

ลงชื่อ  วันที่รายงาน   

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ลงชื่อ  วันที่รับรายงาน   
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แสดงคา่เฉลีย่ระดับความเห็นเกีย่วกับการเรยีนการสอนโดยนสิติ เฉลีย่จากรายวชิาทีส่อนโดยอาจารย ์จ าแนกตามขอ้รายการ 
  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560      ภำคกำรศกึษำที ่1 
  
อ.ดร. จันทราทพิย ์สขุมุ   
  
0801451 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง 
  
  
จ านวนนสิติทีป่ระเมนิ 98 คน  
  

ตอนที ่1 คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เฉลีย่ SD 

1. ผูส้อนสอดแทรกและใหข้อ้คดิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ทางวชิชาชพีใหก้ับ
ผูเ้รยีน 

4.03 0.90 

2. ผสูอนมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน 4.05 0.87 

3. ผูส้อนแจง้และด าเนนิตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ตามรายละเอยีดวชิา (มคอ. 3) 

4.04 0.88 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้สิติมสีว่นรว่มโดยการซกัถาม แสดงความคดิเห็น หรอืปฏบัิตกิจิกรรม 4.02 0.96 

5. ผูส้อนกระตุน้ใหว้เิคราะหห์รอืลงมอืปฏบัิต ิ 3.86 1.03 

6. ผูส้อนมชีอ่งทางและมกีารใหค้ าปรกึษานอกเวลาเรยีน 3.98 0.96 

7. ผูส้อนใชว้ธิสีอนและสือ่การสอนประกอบเหมาะสมกับเนือ้หารายวชิา 3.90 1.04 

8. ผูส้อนสามารถถา่ยทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจ 3.82 1.04 

9. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 3.96 1.02 

10. ผูส้อนไดช้ีแ้จงใหก้ับผูเ้รยีนไดเ้ห็นประโยชนห์รอืความส าคัญในการความรู็ไปประยกุตใ์ช ้

เชน่ทางวชิาการ ชวีติประจ าวัน หรอืการท างานในอนาคต 
3.95 0.96 

 
3.96 

 
 

ตอนที ่2 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้ เฉลีย่ SD 

1. หอ้งเรยีน / หอ้งปฏบัิตกิารมคีวามเหมาะสม 4.03 0.90 

2. โสตทัศนูปกรณแ์ละอปุกรณ์ประกอบการเรยีนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 4.05 0.87 

3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 4.04 0.88 

4. ทรัพยากรการเรยีน เชน่ หนังสอื ต ารา และสิง่พมิพ ์มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ
เรยีนรู ้

4.02 0.96 

 
4.04 

 
 

คำ่เฉลีย่ภำพรวม 3.98 
 

แสดงคา่เฉลีย่ระดับความเห็นเกีย่วกับการเรยีนการสอนโดยนสิติ เฉลีย่จากรายวชิาทีส่อนโดยอาจารย ์จ าแนกตามขอ้รายการ 
  
 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560      ภำคกำรศกึษำที ่1 
  
อ.ดร. จันทราทพิย ์สขุมุ   
  
0801341 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง 
  
จ านวนนสิติทีป่ระเมนิ 3 คน  
  

ตอนที ่1 คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เฉลีย่ SD 

1. ผูส้อนสอดแทรกและใหข้อ้คดิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ทางวชิชาชพีใหก้ับ
ผูเ้รยีน 

4.67 0.58 

2. ผสูอนมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน 4.33 0.58 

3. ผูส้อนแจง้และด าเนนิตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ตามรายละเอยีดวชิา (มคอ. 3) 

4.00 0.00 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้สิติมสีว่นรว่มโดยการซกัถาม แสดงความคดิเห็น หรอืปฏบัิตกิจิกรรม 4.67 0.58 

5. ผูส้อนกระตุน้ใหว้เิคราะหห์รอืลงมอืปฏบัิต ิ 4.67 0.58 

6. ผูส้อนมชีอ่งทางและมกีารใหค้ าปรกึษานอกเวลาเรยีน 4.33 0.58 

7. ผูส้อนใชว้ธิสีอนและสือ่การสอนประกอบเหมาะสมกับเนือ้หารายวชิา 4.33 0.58 
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8. ผูส้อนสามารถถา่ยทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจ 4.33 1.15 

9. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 4.33 0.58 

10. ผูส้อนไดช้ีแ้จงใหก้ับผูเ้รยีนไดเ้ห็นประโยชนห์รอืความส าคัญในการความรู็ไปประยกุตใ์ช ้

เชน่ทางวชิาการ ชวีติประจ าวัน หรอืการท างานในอนาคต 
4.67 0.58 

 
4.43 

 
 

ตอนที ่2 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้ เฉลีย่ SD 

1. หอ้งเรยีน / หอ้งปฏบัิตกิารมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 

2. โสตทัศนูปกรณ์และอปุกรณ์ประกอบการเรยีนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 4.33 0.58 

3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 4.00 0.00 

4. ทรัพยากรการเรยีน เชน่ หนังสอื ต ารา และสิง่พมิพ ์มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ
เรยีนรู ้

4.67 0.58 

 
4.42 

 
 

คำ่เฉลีย่ภำพรวม 4.43 
 

 
 
อ. เสาวณีย ์แกว้จุลกาญจน ์  
  

0801451 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง 
  
  
จ านวนนสิติทีป่ระเมนิ 99 คน  
  

ตอนที ่1 คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เฉลีย่ SD 

1. ผูส้อนสอดแทรกและใหข้อ้คดิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ทางวชิชาชพีใหก้ับ
ผูเ้รยีน 

4.52 0.58 

2. ผสูอนมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน 4.53 0.61 

3. ผูส้อนแจง้และด าเนนิตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ตามรายละเอยีดวชิา (มคอ. 3) 

4.52 0.58 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้สิติมสีว่นรว่มโดยการซกัถาม แสดงความคดิเห็น หรอืปฏบัิตกิจิกรรม 4.47 0.63 

5. ผูส้อนกระตุน้ใหว้เิคราะหห์รอืลงมอืปฏบัิต ิ 4.48 0.58 

6. ผูส้อนมชีอ่งทางและมกีารใหค้ าปรกึษานอกเวลาเรยีน 4.45 0.59 

7. ผูส้อนใชว้ธิสีอนและสือ่การสอนประกอบเหมาะสมกับเนือ้หารายวชิา 4.46 0.61 

8. ผูส้อนสามารถถา่ยทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจ 4.47 0.61 

9. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 4.48 0.63 

10. ผูส้อนไดช้ีแ้จงใหก้ับผูเ้รยีนไดเ้ห็นประโยชนห์รอืความส าคัญในการความรู็ไปประยกุตใ์ช ้

เชน่ทางวชิาการ ชวีติประจ าวัน หรอืการท างานในอนาคต 
4.43 0.66 

 
4.48 

 
 

ตอนที ่2 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้ เฉลีย่ SD 

1. หอ้งเรยีน / หอ้งปฏบัิตกิารมคีวามเหมาะสม 4.52 0.58 

2. โสตทัศนูปกรณ์และอปุกรณ์ประกอบการเรยีนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 4.53 0.61 

3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 4.52 0.58 

4. ทรัพยากรการเรยีน เชน่ หนังสอื ต ารา และสิง่พมิพ ์มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ
เรยีนรู ้

4.47 0.63 

 
4.51 

 
 

คำ่เฉลีย่ภำพรวม 4.49 
 

  
เพิม่เตมิ 
1. อาจารยส์อนสนุก เขา้ใจง่าย ไม่น่าเบือ่  
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อ. เสาวณีย ์แกว้จุลกาญจน ์  
  
0801341 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง 
  
จ านวนนสิติทีป่ระเมนิ 3 คน  
  

ตอนที ่1 คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เฉลีย่ SD 

1. ผูส้อนสอดแทรกและใหข้อ้คดิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ทางวชิชาชพีใหก้ับ
ผูเ้รยีน 

5.00 0.00 

2. ผสูอนมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน 5.00 0.00 

3. ผูส้อนแจง้และด าเนนิตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ตามรายละเอยีดวชิา (มคอ. 3) 

5.00 0.00 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้สิติมสีว่นรว่มโดยการซกัถาม แสดงความคดิเห็น หรอืปฏบัิตกิจิกรรม 5.00 0.00 

5. ผูส้อนกระตุน้ใหว้เิคราะหห์รอืลงมอืปฏบัิต ิ 5.00 0.00 

6. ผูส้อนมชีอ่งทางและมกีารใหค้ าปรกึษานอกเวลาเรยีน 5.00 0.00 

7. ผูส้อนใชว้ธิสีอนและสือ่การสอนประกอบเหมาะสมกับเนือ้หารายวชิา 5.00 0.00 

8. ผูส้อนสามารถถา่ยทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจ 5.00 0.00 

9. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 5.00 0.00 

10. ผูส้อนไดช้ีแ้จงใหก้ับผูเ้รยีนไดเ้ห็นประโยชนห์รอืความส าคัญในการความรู็ไปประยกุตใ์ช ้

เชน่ทางวชิาการ ชวีติประจ าวัน หรอืการท างานในอนาคต 
5.00 0.00 

 
5.00 

 
 

ตอนที ่2 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้ เฉลีย่ SD 

1. หอ้งเรยีน / หอ้งปฏบัิตกิารมคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 

2. โสตทัศนูปกรณ์และอปุกรณ์ประกอบการเรยีนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 5.00 0.00 

3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 5.00 0.00 

4. ทรัพยากรการเรยีน เชน่ หนังสอื ต ารา และสิง่พมิพ ์มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ
เรยีนรู ้

5.00 0.00 

 
5.00 

 
 

คำ่เฉลีย่ภำพรวม 5.00 
 

  

 


