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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    
 ภาษาไทย 0801314 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 ภาษาอังกฤษ 0801314 Intellectual Property Law 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 
 (ทฤษฎี 3 ชม.  ปฏิบัติ - ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชม. /สัปดาห์) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
 3.1 หลักสูตร  

             ☐ ระดับปริญญาตรี ☐ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ☐ ระดับปริญญาโท ☐ ระดับปริญญาเอก 
 3.2 ประเภทของรายวิชา 

  ☐ วิชาพ้ืนฐาน ☐ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก  

  ☐ วิชาเลือกเสรี ☐ อ่ืน ๆ ...................... 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ/

สาขาวิชา 
โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 นฤมล ฐานิสโร นิติศาสตร์ 0817665522 tnarumol@tsu.ac.th  
 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน   
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/

สาขาวิชา 
โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 นฤมล ฐานิสโร นิติศาสร์ 0817665522 tnarumol@tsu.ac.th  
2 มาตา สินด า นิติศาสตร์ 0847089652 mata.s@tsu.ac.th  
      
      

mailto:Narumol23@gmail.com
mailto:mata.s@tsu.ac.th
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5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ชั้นปีที่เรียน   
 5.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ชั้นปีที่ 3 
 5.2 จ านวนผู้เรียน 
 วิทยาเขตสงขลา  S101 41 คน 
 วิทยาเขตพัทลุง S101 29 คน 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  

 ☐ ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  

 ☐ ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
    

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



[ 3 ] 

มคอ.3 ม.ทักษิณ 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 

1. อธิบาย เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. วิเคราะห์ประเภทของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารในประเด็นปัญหาของ

กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อ่ืน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า เพ่ือให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถผ่านได้ไปอย่างราบรื่น 
5. ใช้สื่อสารสนเทศในการน าเสนอชิ้นงานที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย ของการจัดรายวิชา:   
ก. อธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ความสามารถ ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของผู้เรียน ที่รายวิชาต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น เ พ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของรายวิชา  
ข. อาจก าหนดเป็นข้อ ๆ ตาม Educational Domains   
 1) Cognitive Domain มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องใด  
 2) Affective Domain มีเจตคติใด 
 3) Social Domain [Communication & Collaboration/Work with Team]   
 - มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างไร  
 - มีทักษะในการร่วมมือ/ท างานกับผู้อ่ืนอย่างไร  
 4) Psychomotor Domain (ถ้ามี) มีทักษะพิสัยในการท าสิ่งใด 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ (CLOs)   
CLO1  สามารถอธิบาย เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
CLO2  สามารถวิเคราะห์ประเภทของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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CLO3  สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารใน
ประเด็นปัญหาของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO4  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เพ่ือให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถผ่านได้ไปอย่างราบรื่น 
CLO5  สามารถใช้สื่อสารสนเทศในการน าเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ก. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs เป็นเสมือนตัววัด (measures) การบรรลุวัตถุประสงค์
ของรายวิชา จึงมีลักษณะคล้ายกับการก าหนด KPI และสามารถใช้แนวคิดของ SMART Model ในการ
ก าหนด CLO ได้ (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 
ข. การก าหนด “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs” จึงกระท าได้โดย แปลงวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ให้เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงให้สังเกตเห็นได้ (ในเชิงการแสดงความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของผู้เรียน) ท าให้วัดและประเมินระดับความสามารถ/สมรรถนะได้ เพ่ือให้มีหลักฐานและมั่นใจ
ได้ว่า ผู้เรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และผ่านเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาได้บรรลุวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้และมีระดับสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่รายวิชาก าหนดไว้ 
ค. CLO ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดังนี้: 
 1. action verb: ระบุความสามารถหรือทักษะที่นิสิตจะต้องแสดงสมรรถนะให้สังเกตเห็น เพ่ือให้วัด
ความสามารถนั้น ๆ ได ้
 2. learning content : ความรู้ที่รายวิชาต้องการให้นิสิตได้รับและจะใช้ในการแสดงความสามารถ 
(ตาม action verb) ที่ก าหนดเพ่ือให้วัดผลการแสดงออก ทั้งนี้ ความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการที่
ผู้เรียนจะใช้ต่อยอดส าหรับการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ของหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุ PLOs หรือเพ่ือการ
ท างานในอนาคต  
 3. criteria หรือ standard เกณฑ์หรือมาตรฐานของระดับความสามารถ (performance level) ที่
รายวิชาก าหนดไว้ส าหรับการตัดสินผลการประเมินว่านิสิตได้บรรลุผลส าเร็จการศึกษาในรายวิชาหรือไม่ 
โดยมีวลีน าชุดของ CLO (ที่เริ่มต้นด้วย action verb) ว่า “เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนิสิตที่ส าเร็จจาก
การศึกษาในรายวิชาจะสามารถ..............” 
ง. ใน ห นึ่ ง  CLO อ าจ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  learning domain ม า ก ก ว่ า  1 domain (action verb & 
criteria/standard) ทั้งนี้ ควรมีเพียง 1 action verb  ถ้ามี 2 action verbs ควรอยู่ใน domain เดียวกัน    
จ. จ านวนของ CLOs ที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา ประมาณ 4 - 8 CLOs 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

(ภาษาไทย)  
  ความหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ประวัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับ
ต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและหลักการของ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
  Meaning of intellectual property, conceptual frameworks and evaluation of 
intellectual property, international organization relating to intellectual property; Thai 
historical backgrounds and intellectual property laws, such as trademark law, copyright law, 
patent law and related fundamental of intellectual property laws 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45  90 

  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล 
ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตในการท าชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายภายหลังสิ้นสุดจากการเรียน

หรือนอกเวลาเรียนตามเวลาที่ได้นัดหมาย 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  
ระบุข้อมูล: กระบวนการหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และ เวลาที่จัดสรรให้ส าหรับนิสิตรายกลุ่มหรือ
รายบุคคล 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนิสิต 

 
1. ความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิต (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้จะสามารถ     
CLO1  สามารถอธิบาย เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
CLO2  สามารถวิเคราะห์ประเภทของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
CLO3  สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารใน
ประเด็นปัญหาของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO4  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เพ่ือให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถผ่านได้ไปอย่างราบรื่น 
CLO5  สามารถใช้สื่อสารสนเทศในการน าเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

 
2. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ 1 และการวัดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา   

CLOs วิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้/เครื่องมือใน

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 1. บรรยาย 
2. กรณีศึกษา 
3.  แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
กรณศีึกษา 

1.แบบทดสอบระหว่างเรียน หรือ ท้ายคาบ
เรียน 
2. สอบปลายภาค 

CLO2 1. บรรยาย 
2. กรณีศึกษา 
3.  แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
กรณีศึกษา 

1. แบบทดสอบระหว่างเรียน หรือ ท้ายคาบ
เรียน 
2. สอบปลายภาค 

CLO3 1. ระดมความคิดในชั้นเรียนจากประเด็นที่
ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
2. ค้นคว้าประเด็นที่ได้รับมอบหมายในชั้น
เรียน 

1. สังเกตการณ์ในชั้นเรียน 
2. ร่างเนื้อหาและวิธีการน าเสนอก่อนจัดท า
ชิ้นงาน 
3. น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
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3. น าเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้
สื่อและวิธีการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 

CLO4 1. เข้าชั้นเรียนและท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนหรือท้ายเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2. การป้อนกลับหรือวิพากษ์ชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1. สังเกตการณ ์
2. แบบทดสอบ 
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 

CLO5 
1. การน าเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

โดยจัดท าผ่ านสื่ อสารสนเทศอย่ าง
เหมาะสม 

1. ชิ้นงาน 
2. การน าเสนอชิ้นงาน 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 1. ให้ระบุวิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้และเครื่องมือ
ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในการจัดการรายวิชา ตาม มคอ.2 ตารางแสดงสัดส่วนการจัดการเรียนสอน
แบบเชิงรุกลงในหัวตาราง : 
  - วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบ Problem Based 
Learning, Project Based Learning, Research Based Learning, Activity Based Learning, 
Community Based learning, บรรยาย, อภิปรายกลุ่ม, สาธิต, ท างานกลุ่ม ฯลฯ 
  - วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น สอบข้อเขียน (ระบุชนิดของข้อสอบ: MCQ, MEQ, Short 
answer, ฯลฯ), สอบปฏิบัติ, ประเมินพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม รายงานกลุ่มรายงานรายบุคคล ฯลฯ  
  - เครื่องมือในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น ข้อสอบ แบบประเมินฯ แบบสังเกต ฯลฯ 
 2. ตารางนี้จะแสดงข้อมูลสนับสนุนการออกแบบรายวิชาที่เป็นไปตามหลักการ constructive 
alignment ในระดับรายวิชา 
 3. น าสิ่งที่ระบุในหมวด 4 ไปแสดงในหมวด 5 ให้สอดคล้องกัน    
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1 แนะน ารายวิชา 
แบ่งกลุ่ม 
มอบหมายชิ้นงาน 

3.00  ppt นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

2-3 บทที่  1 ลักษณะของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 
บทที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา 
 

3:00  บรรยาย : ppt 
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ระดมความคิดออกแบบงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

3:00 

4-5 บทที่ 3 ลิขสิทธิ์ 
1. ลักษณะทั่วไป 

2. สาระส าคัญ 

3. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
4 การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

6.00  บรรยาย : ppt 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้น
ของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ 
แบบทดสอบ 
 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

6 บทที่ 4 สิทธิของนักแสดง 
 

3:00  บรรยาย  :  ppt 
กรณีศึกษา 
ตรวจความก้าวหน้าของงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

7-8 บทที่ 5 สิทธิบัตร 
1. ลักษณะทั่วไป 

2. สาระส าคัญ 

3. การได้มาซึ่งสิทธิบัตร 

4 การละเมิดสิทธิบัตร 

6.00  บรรยาย : ppt 
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตร 
แบบทดสอบ 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

9 บ ท ที่  6 ก า ร อ อ ก แ บ บ 3.00  บรรยาย : ppt นฤมล ฐา
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

10 บทที่ 7 อนุสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ 

3.00 

 บรรยาย : ppt 
ชิ้ น งาน เดี่ ย วที่ เกี่ ย วข้ อ งกับอนุ
สิทธิบัตรโดยมุ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน เช่น สินค้า OTOP 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

11-12 บทที่ 8 เครื่องหมายการค้า 
1 ลักษณะทั่วไป 
2  ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ น
เครื่องหมายการค้า 
3 สาระส าคัญเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนการค้า 
4 ความเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า 
5 หลักเกณฑ์เฉพาะเครื่องหมาย
บางประเภท 
6 การด า เนิ น คดี เกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายการค้า 

6:00  บรรยาย : ppt 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย
การค้า 
ติดตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายและ
สะท้อนกลับ วิพากษ์ชิ้นงาน 
แบบทดสอบ 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

13 บทที่ 9 ความลับทางการค้า 
1 ลักษณะทั่วไป 

2 ความลับที่สามารถได้รับความ
คุ้มครอง 

3 การได้มาซึ่งสิทธิในความลับ
ทางการค้า 

4 สิทธิของเจ้าของ 

5 การละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการค้า 

6 การด าเนินคดี 
7 บทก าหนดโทษในความผิด
เกี่ยวกับความลับทางการค้า 

3.00  บรรยาย : ppt 
 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

14 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

3:00  บรรยาย :  ppt 
กรณีศึกษา 
ก าหนดส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

15 

น าเสนองาน 

3.00  

ตามรูปแบบที่นิสิตเตรียม 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

16 

ทบทวนและสรุปท้ายคาบ 

3.00  

บรรยาย : ppt 

นฤมล ฐา
นิสโร 
มาตา สิน
ด า 

17 
สอบปลายภาค 

18 
 รวมชั่วโมง 

ตลอดภาคการศึกษา 
45 xx 

  

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ภาคทฤษฎี หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเชิง cognitive, affective & 
social domain 

ภาคปฏิบัติ หมายถึ ง กิ จกรรมการเรียนรู้ เ พ่ื อ พัฒ นาทั กษะด้ าน  psychomotor หรือ  ฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ (workplace-based experience) 

วิธีการ   หมายถึง วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น บรรยาย สาธิต น าเสนอ ท าโครงงานกลุ่ม
สัมมนา ท างานเดี่ยว ศึกษาบทเรียนออนไลน์ ฯลฯ   

ระบุ บทการเรียนรู้ที่ ไม่น้อยกว่า 5 บทเรียน/หัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการ
สอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ใน
แต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถแยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติ ให้สอบทานความ
สอดคล้องของข้อมูลในหมวดที่ 5 กับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ด้วย 
 
2. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
 2.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
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  ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและการท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัดและประเมิ น

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
   (1) วิธีการ/เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล น้ าหนัก 

(ร้อยละ) วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
CLO1 ยึดมั่นคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทดสอบระหว่างเรียนหรือ
หลังเรียน 
การสังเกตในชั้นเรียน 

แบบทดสอบ 
การเช็คชื่อในชั้นเรียน 

10 
10 

CLO2 ยอมรับและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่ความความคิดเห็นที่
แตกต่างได้ 

ระดมความคิด 
น าเสนอความก้าวหน้าของ
ชิ้นงาน 

รายงานความก้าวหน้าของ
ชิ้นงาน 

10 

CLO3 ประยุกต์ใช้หลักกฎหมายเข้า
กับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

การสอบปลายภาค ข้อสอบปลายภาค 40 

CLO4 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมได้ 

การน าเสนอผลงาน 
ชิ้นงาน 

ชิ้ น งาน ประ เด็ นปั ญ ห าที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ฎ ห ม า ย
ท รัพ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า ใน
ปัจจุบัน 
สื่อสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงาน 

30 
 

รวม 100 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. ให้แสดงวิธีการ/เครื่องมือ และน้ าหนัก ในการวัดผล/ประเมินผล ที่ใช้ส าหรับแต่ละ CLO 
2. รวมน้ าหนักจากทุกเครื่องมือและทุก CLOs เป็น 100 
3. สอบทานให้ข้อมูลสอดคล้องกับวิธีการวัดผลที่แสดงในตารางหมวดที่ 4 
ให้สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในหมวดที่ 5 กับวิธีการวัดผลฯ ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ด้วย 
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   (2) ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
A - F 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  
ก. ให้สัญลักษณ์หรือให้ค่าระดับขั้น A, B, …….., F 
ข. ระบุเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้สัญลักษณ์แต่ละอักษร 
ค. ก าหนดการตัดสินผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชา เมื่อได้สัญลักษณ์ใด 
 
   (3) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 

 
 
 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  
การสอบแก้ตัว อธิบายถึงสถานการณ์ที่รายวิชาจัดให้นิสิตสอบแก้ตัวได้ และจะตัดสินผลผลการสอบ  
แก้ตัวอย่างไรบ้าง 
 
3. การอุทธรณ์ของนิสิต 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ระบุข้อมูล :  วิธีการหรือช่องทางที่นิสิตจะขออุทธรณ์ต่อรายวิชา บุคลากรผู้ รับการอุทธรณ์  และ 
กระบวนการหรือวิธีจัดการ (ระบุสถานที/่หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน) 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

1. ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์นิติธรรม. 2560. 

 

[ระบุต ารา เอกสารหลักและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการเรียนการสอน ตามรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
หนังสือ][ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  เมืองทีพิ่มพ์: ส านักพิมพ์.] 

 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ . ความรู้ เบื้ องต้นด้ านทรัพย์สินทางปัญญา. 
กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายการพิมพ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 2559. 

2. จิรประภา มากลิ่น. ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 2558. 
3. นิวัฒน์ มีลาภ. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 2554. 
4. วิศิษ ฐ์  ศรี พิ บู ลย์ . ค าอธิบ ายพร้อมตั วบทกฎหมายทรัพย์ สิ นทางปัญ ญ า.พิ มพ์ ครั้ งที่  3 . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ทิพยดา. 2558. 
5. อรพรรณ  พนั ส พัฒ นา. ค าอธิบายกฎหมายลิขสิ ท ธิ์ . พิ ม พ์ ครั้ งที่  6 . กรุ งเทพมหานคร : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2557. 
 
[ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญ ๆ ที่นิสิตจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม] 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้ งในและ
นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1. ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2. ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
3.3. กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1. ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2. ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3. ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 

4.4. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น   

 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ของ
รายวิชา  เช่น ทวนสอบวิธีการวัดผลที่ใช้ด าเนินการ ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ / การวิเคราะห์ข้อสอบ 
หรือเครื่องมือที่ใช้วัดผลของงานที่มอบหมาย เป็นต้น กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือส าหรับผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ก. ระบุวิธีการที่จะได้ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และ ประเมิน
การสอน เช่น ข้อมูลจากผู้สังเกตการณ์  หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนิสิต เป็นต้นและวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าที่ได้มาเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอนและปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 
ข. อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน และการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เช่น การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

(ไม่มี เนื่องจากเป็นหลักสูตรเก่า) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs ระดับรายวิชา และผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

[รหัสวิชา]  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

PLO1 PLO2 Sub PLO 2A Sub PLO 2B PLO3 
CLO1 [..........................................]       
CLO2 [..........................................]       
CLO3 [..........................................]       
CLO4 [..........................................]       
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ก. ควรระบุได้ว่าแต่ละ CLO สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLOs ในระดับรายวิชา Sub 
LOs ใดบ้าง เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงได้ชัดเจนแสดงใน “ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ 
PLOs” 
ข. แสดงข้อมูลค าอธิบาย PLOs – Sub PLOs หัวข้อที่รายวิชาอ้างอิงถึงใน “ ตารางที่ 2  แสดง PLOs ที่
รายวิชารับผิดชอบ” 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ 
 (โดยพิจารณาจาก เล่ม มคอ.2 หมวดที่ 2) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
PLO 1: [..........................................]  K1 [..........................................]  

K2 [..........................................]  
K3 [..........................................]  

 S1 [..........................................]  
S2 [..........................................]  
S3 [..........................................]  

 A1 [..........................................]  
A2 [..........................................]  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
A3 [..........................................]  

  
 
 
 

PLO 2: [..........................................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

Sub PLO 2A: [........................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

Sub PLO 2B: [........................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  

 S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

PLO ..: [........................]  K.. [...................................... ....]  
K.. [..........................................]  

 S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  
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