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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะนิติศาสตร์ 
  

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
  

    0801322 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 
                  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 ว่าด้วยหลักทัว่ไป อ านาจพนักงานสอบสวน การฟ้อง
คดีอาญาและคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ  าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว และการ
สอบสวน 

 
2.  จ านวนหน่วยกติ   

    3(3-0-6) 
  

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 

    หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เป็นรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 
   

 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รองศาสตราจารย ์กรกฎ ทองขะโชค วทิยาเขตสงขลา 
    อาจารยภ์านุวตัน์ ภาณุวฒัน์ ปานแกว้   วทิยาเขตพทัลุง 
     
 
 

5.  ภาคเรียน/ช้ันปีที่เรียน    
    ภาคเรียนปลาย ชั้นปีท่ี 3 
 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
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  กฎหมายอาญา 1บทบญัญติัทัว่ไป และกฎหมายอาญา 2 ภาคความผดิ 
 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 
8.  สถานทีเ่รียน 
   

      วทิยาเขตสงขลา ภาคปกติหอ้ง 17403 , ภาคสมทบหอ้ง 17302 
      วทิยาเขตพทัลุง  ภาคปกติฟ้อง MF3303 
 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
                               17 พฤษภาคม /2562 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 

          1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา พร้อมทกัษะในการปฏิบติัทางดา้นกฎหมาย และมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเองและสังคมได ้

      1.2 เพื่อให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหา 
ตดัสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื้นฐานความรู้ตามหลกัวิชาการทางกฎหมาย รวมถึง
สามารถปฏิบติัใชง้านได ้ส่ือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรคใ์นรูปของผลงานทางกฎหมายได้ 

      1.3 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มูลผา่นเทคโนโลยแีละสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและ
รู้เท่าทนั 

      1.4 เพื่อให้นิสิตให้ความส าคญัและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อมทั้งมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

      1.5 เพื่อให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติใช้งานและ
เช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

  

  
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
     2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนทศัน์
กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 
      2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ไดเ้รียนรู้สาระต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
      2.3 เพื่อให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนด้านการสร้าง
บณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 

         กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 วา่ดว้ยหลกัทัว่ไป อ านาจพนกังานสอบสวน การฟ้องคดีอาญา
และคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ  าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว และการสอบสวน  

 
 
 
2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

...45.... ชัว่โมง/ภาคเรียน - - ....90... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
  
วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม จ านวน 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์โดยการ
ประกาศใหนิ้สิตทราบทางเวป็ไซดห์รือติดประกาศหนา้ห้องท างานของอาจารย์ 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801321  
วิธีพิจารณา

ความอาญา 1 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  
 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย และก าหนดให้ส่ง
งานที่มอบหมายตาม
ก าหนดเวลา และตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานที่
มอบหมาย  

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 

  1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย
ให้นิสิตอ้างอิงการค้นคว้าให้ถูกต้อง
ตามหลักการอ้างอิง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
เข้าใจบริบทของสังคม 

- บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยใช้หนังสือ/เอกสารประกอบการ
สอน 
 

- สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
- ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน 

 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 
ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็น มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- กิจกรรมกลุ่ม/ รายงาน/ การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
การศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย - มอบหมายให้นิสิตร่างค าฟ้อง/ 
ค าให้การโดยใช้แบบฟอร์มศาล 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าฟ้อง/ ค าให้การ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

- บรรยาย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
 

-สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค  
-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน า
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 

 
 
-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 

 
 
-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน 
 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

 4.3 มีจิตอาสาและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการท างานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
-ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
   5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สังเกตทักษะและรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศใน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 

-แนะน าการเรียนในวชิากฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 1 
-หลกัทัว่ไป ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา / 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 
 
 
 

2 ผูเ้สียหาย  ตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 

3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 

 

3 ค าร้องทุกข ์ 
ค ากล่าวโทษ 
งานวจิยักรณีศึกษา “การบังคับใช้กฎหมาย
ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้” 

3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 
วเิคราะห์งานวจิยั 
 
 

รศ.กรกฎ 
 

4 อ านาจการสืบสวนและสอบสวนการ
กฎหมายวธีิพิจาณาความอาญา 

 

3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 

5 การฟ้องคดีอาญา  3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 

6 การฟ้องคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา 3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

7 การสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ
ในคดีอาญา 

3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 

8 การสั่งคดีอาญาความผดิเกิดใน
ราชอาณาจกัร 
ความผดิเกิดนอกราชอาณาจกัร 

3 บรรบาย / กรณศึีกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 

9 สอบกลางภาค 

10 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงบั 3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 

11 การฟ้องซ ้ า การฟ้องซ้อน ในคดีอาญา 
 

3 บรรบาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 
 
 

12 คดีอาญาเลิกกนั 
 -การถอนฟ้อง 
-การถอนค าร้องทุกข์ 

3 บรรบาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
 
 
 

13 หมายในคดีอาญา/ กรณีศึกษางานวจิยั 
“ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา 
ศึกษาระบบการด าเนินคดีชั้นเจา้หนกังาน
งานและชั้นศาล” 

3 บรรบาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint/กรณีศึกษา
งานวจิยั 

รศ.กรกฎ 
 
 
 

 
14 การจบัตามประมวลวธีิพิจารณาความอาญา 3 บรรบาย/ กรณีศึกษา/ 

PowerPoint 
รศ.กรกฎ 

15 การคน้ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา  

3 บรรบาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 

16 การปล่อยตวัชัว่คราว 
บรรยายสรุปและน าเสนองานนิสิต 

3 บรรบาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 

17 สอบปลายภาค 
18 

 รวม 45   
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หมายเหตุ กิจกรรมการมอบหมายงานกลุ่ม – ใหนิ้สิตเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจ และเสนอกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั
หวัขอ้ เช่น การคน้ควา้ขอ้มูล การลงพื้นท่ี ท าโครงงาน และน าขอ้มูลมาน าเสนอผา่นส่ือ Infographic, Clip 
video หรือส่ือสารสนเทศอ่ืน ๆ  
กิจกรรมเสริมในรายวชิา ระดบัรายบุคคล 
1. ศึกษาดูงาน ณ ศาลจงัหวดัสงขลา หรือศาลจงัหวดันาทว ีหรือศาลจงัหวดัพทัลุง  
2. เขา้ร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกล่ีย โดยส านกังานศาลยติุธรรม 
 

2.  แผนประเมนิการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 
 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน/ลกัษณะการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

(ขอ้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 
สังเกตพฤติกรรม  ทุกสัปดาห์ - 

2 ดา้นความรู้/ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2) 

สอบกลางภาคเรียน 
การซกัถาม/ อภิปราย 

9 
 

20% 
 

สอบปลายภาคเรียน 
การซกัถาม/ อภิปราย 

18 80% 

3 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลฯ  
(ขอ้ 4.1, 4.2, 4.3) 

ประเมินจากผลงานนิสิต 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ดา้นการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.1, 5.2) 

ประเมินจากผลงานนิสิต 
 

ทุกสัปดาห์ - 

 
 

หมายเหตุ นิสิตไม่สามารถรับการประเมินดา้นความรู้ทกัษะและทกัษะของกฎหมายได ้หากไม่ไดรั้บการ
ประเมินดา้นคุณธรรมจริยาธรรม ทกัษะความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบ การส่ือสารและเทคโนโลยใีนชั้น
เรียนก่อน 
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หมวดที ่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
    -กรกฎ ทองขะโชค.(2561). ค  าอธิบายกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ :นิธิธรรม 
   - ณรงค ์ใจหาญ. (2559).  หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ: วญิญูชน 
   -ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2560). หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: วญิญูชน   
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ภาษา 
   -สหสั สิงหวริิยะ. (2550).ค าอธิบาย กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ 
    -เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ. (2549). ค าอธิบาย หลกักฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา วา่ดว้ยการด าเนินคดีในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณา. คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -คนึง ฦาไชย. (2530). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. (พิมพค์ร้ังท่ี 3) ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 
   -คณิต ณ นคร. (2546). กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา.พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพ : วญิญูชน 
  -สัญลกัข ์ปัญวฒันลิขิต.(2552).ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา:ศึกษาระบบการด าเนินคดีชั้นพนกังาน และชั้น
ศาล.วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
     -กรกฎ ทองขะโชค.(2554). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 
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หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
              1.1  ประเมินผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
     1.2  ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิาทั้งดา้นวธีิสอนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ดว้ยระบบเครือข่ายดว้ยระบบมหาวทิยาลยั 
              1.3  เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกคาบระหวา่งท าการ
สอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

โดยการจดัประชุมระดมความคิดเห็นโดยอาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียนและเปิดโอกาสใหผู้ส้อนได้
ทบทวน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
    3.1  ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวธีิสอนจากผลการประเมินการสอนประสิทธิผลจากรายวิชา
ท่ีนิสิตเสนอแนะมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 
 
            3.2  ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆ มาใชป้รับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
             3.3  กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/เพื่ออภิปรายรายวิชาเพื่อใหเ้หมาะสม ทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
              4.1  ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทบทวนเกรดคะแนนของนิสิต 
 
       4.2  ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนน และเกรด ก่อนส่งเกรดใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผล 
 
              4.3  ก่อนสอบปลายภาคประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนาน ามาสรุปผลและ
พฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหนา้ 
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