มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว
Juvenile and Family Offenses

รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
[คลิกพิมพ]
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต รายวิชาที่ตองเรียนมากอน รายวิชาที่เรียนพรอมกัน
และคําอธิบายรายวิชา
0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว
3 (3-0-6)
Juvenile and Family Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนคดีเยาวชนและครอบครัว
การจัดตั้งและวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน (ถามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา อาจารยปพนธีร ธีระพันธ
อาจารยผสู อนรายวิชา
อาจารยปพนธีร ธีระพันธ
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
7. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตเกิดการเรียนรู/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ตองการดานตาง ๆ คือ
1.1 เพื่อใหนิสิตมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมายคดี
เยาวชนและครอบครัว พรอมทักษะในการปฏิบัติทางดานกฎหมาย และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณา
การศาสตรตางๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
1.2 เพื่อใหนสิ ิตมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิด
แก ปญ หา ตัดสินใจอยา งมีเ หตุผล และสามารถวิเคราะห วิจ ารณบนพื้น ฐานความรูตามหลั กวิช าการทาง
กฎหมาย รวมถึงสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสรางสรรคในรูปของผลงานทางกฎหมายได
1.3 เพื่ อให นิสิตมีค วามสามารถในการสืบคนรวบรวมข อมูล ผา นเทคโนโลยี และสารสนเทศอย า ง
เหมาะสมและรูเทาทัน
1.4 เพื่อใหนสิ ิตใหความสําคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พรอม
ทั้งมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 เพื่อใหนสิ ิตมีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปญญา ทองถิ่นเพื่อสรางสรรคสังคม
2. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและใหทันกับสถานการณของครอบครัวและการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน โดยนิสิตสามารถนําความรูไปปรับใชไดในสังคมในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินการ
1. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาคเรียน

-

การฝกปฏิบัติ/การ
ฝกงานภาคสนาม
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง / ภาคเรียน

2. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่ และชองทางในการใหคาํ ปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
ให คําแนะนําโดยการจัดเวลาใหคํา ปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิตเปน เวลา
1 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยการประกาศใหนิสิตทราบทางระบบอินเตอรเน็ต ติดประกาศหนา หองทํ างานของ
อาจารย หรือตกลงรวมกันในชั้นเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (นําขอมูลจาก ขอ 3 หมวดที่ 4 ในเลม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดใน เลม มคอ.2 สัปดาหที่ประเมิน และสัดสวน
ของการประเมิน
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2 1.3 1.4
0801433 คดี
เยาวชนและ
ครอบครัว









2. ความรู
2.1


2.2


3. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
ทางปญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
















5. ทักษะ
การวิเคราะหฯ
5.1 5.2 5.3 5.4








(นําขอมูลจาก ขอ 3 หมวดที่ 4 ในเลม มคอ.2)
ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต เสียสละ สุภาพ
ออนนอมถอมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
 1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบใน
หนาที่ตอตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณคา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ดานความรู
 2.1 มีความรูความสามารถ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายพรอมยกตัวอยางประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิด
2. ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบประเด็น
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เขาใจผูอื่นที่อยูในฐานะดอยกวา
3. การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ของผูสอน

1. ประเมินจากการสังเกตความเขาใจ
ระหวางบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย

1. บรรยายและตั้งคําถามใหนิสิตตอบ 1. ประเมินจากการตอบคําถามของ

ผลการเรียนรู
ทางกฎหมาย ศาสตรที่เกี่ยวของ
และเขาใจบริบทของสังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา คนควา และเพิ่มพูน
ทักษะที่จําเปน มีโลกทัศนที่
กวางไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได
 2.3 มีทักษะปฏิบัติดาน
กฎหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะหขอ
กฎหมาย ปรับบทขอกฎหมาย
มาใชกับขอเท็จจริงใน
สถานการณไดอยางเหมาะสม
 3.2 มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรูไปสรางสรรค
สังคม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพ
และใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
 4.3 มีจิตอาสาและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนาํ และ
สมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.4 เรียนรูที่จะอยูรวมกับ

วิธีการสอน
2. แนะนําใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
3. ใหนิสิตฟงการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากคําถาม
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานที่
ไดรับมอบหมายใหคนควาเพิ่มเติม

วิธีการประเมินผล
นิสิต
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการ
วิเคราะหความเขาใจ

1. บรรยายในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
2. ฝกคิดและตัดสินใจอยางเปนระบบ เรียน
จากโจทยปญหาดานกฎหมาย
2. ประเมินจากการซักถามระหวาง
บรรยาย

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน
2. ซักถามและรวมอภิปราบระหวาง
บรรยายในชั้นเรียน

1. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหวางบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเมิน จากการเขา เรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต



ผลการเรียนรู
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได
อยางมีความสุข
4.5 มีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาและทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห
สังเคราะห สรุปประเด็น
นําเสนอและสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน
 5.3 มีทักษะในการใชเครื่องมือ
ที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอ
การทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ได
 5.4 สามารถสื่อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สรางสรรคผลงานทางกฎหมาย
ได

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายในชั้นเรียน
1. ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน
2.
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเลื อ กใช 2. ประเมิ นจากคํา ตอบขอสอบเชิ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วินจิ ฉัย
ที่หลากหลายและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
1. ชี้แจง แนะนําขอปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับ
3
บรรยาย และซักถาม
รายวิชา
โดยใชเอกสาร
2. การกระทําความผิดของเด็กและ
ประกอบการสอน ของ
เยาวชน
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
- สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและ
และสื่อ Power
เยาวชน
Point,
- การปองกันแกไขการกระทําผิดของ
บทความวิชาการ เรื่อง
เด็กและเยาวชน
Parens Patriae ใน
- หลัก Parens Patriae ใน
กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับ
ทางอาญาสําหรับเด็ก
เด็กและเยาวชนที่เปนผูกระทําความผิด
และเยาวชน และ
ที่มาและปญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา,
การลงพื้นที่เพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชน
(กิจกรรม Happy
Society : LAW RETURN)
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
3
บรรยาย และซักถาม
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
โดยใชเอกสาร
พ.ศ.2553
ประกอบการสอน ของ
หัวขอ /รายละเอียด

ผูสอน
อ.ปพนธีร ธีระพันธ

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

3-4

5-6

- ความเปนมาและวิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553
- ลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553
- สถานะของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
ศาลเยาวชนและครอบครัว
- ประวัติความเปนมาของศาลเยาวชน
และครอบครัว
- ที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัว
- องคคณะผูพิพากษาในศาลเยาวชน
และครอบครัว
- เขตอํานาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
- การโอนคดีตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
การดําเนินการเกี่ยวกับการจับกุม การ
สอบถามเบื้องตน การแจงขอกลาวหา
การสอบสวน การควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชน และที่ปรึกษากฎหมาย
- การจับกุมเด็กและเยาวชนและการ
เปรียบเทียบปรับ
- การสอบถามเบื้องตนและการแจงขอ
กลาวหา
- วิธีการปฏิบัติตอเด็กหรือเยาวชน
ภายหลังจากการถูกจับและการสอบสวน

อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

6

บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

6

บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point
รวมถึงงานวิจัย เรื่อง
แนวทางการ
พัฒนาการเบี่ยงเบน
คดีในชั้นสอบสวนที่
เด็กและเยาวชนเปน

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

7-8

9
10

11-12

- การสืบเสาะขอเท็จจริงของเด็กและ
เยาวชน
- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
และกระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
- มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูก ระทํา
ความผิด
- การฟอง การผัดฟอง และการถอน
ฟองเด็กและเยาวชน
- การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนใน
ระหวางกระบวนพิจารณาของศาล
- การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเปนผูกระทําความผิด
- การปลอยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว
- การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา
ความผิด
กระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว (ตอ)
- การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเปนผูกระทําความผิด (ตอ)
- การปลอยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว (ตอ)
- การทําคําพิพากษาหรือคําสัง่ ใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา
ความผิด (ตอ)
การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
- การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน

ผูกระทําความผิด

6

บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

สอบกลางภาค
3
บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

6

บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

13-14

15

16
17-18

แทนการลงโทษทางอาญา
- การปลอยในกรณีที่มีคําพิพากษา
กําหนดระยะเวลาขั้นต่าํ และขัน้ สูง
- การรอการกําหนดโทษและการรอ
การลงโทษสําหรับเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดทางอาญา
- การบังคับโทษปรับสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดทางอาญา
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ค รอบครั ว ที่
ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย

การอุทธรณและการฎีกา
- การอุทธรณคดีที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลที่มอี ํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
- การฎีกาคดีที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลที่มอี ํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา

ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

6

3

บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point
บรรยาย และซักถาม
โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน ของ
อ.ปพนธีร ธีระพันธ
และสื่อ Power Point

3
พูดคุยและซักถาม
สอบปลายภาค

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

อ.ปพนธีร ธีระพันธ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลําดับ
1
2

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

ดานคุณธรรมจริยธรรม สังเกตพฤติกรรม
(ขอ 1.1, 1.2, 1.3)
ดานความรู/ดานทักษะ สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาค
ทางปญญา
เรียน
(ขอ 2.1, 3.1, 3.2)

ทุกสัปดาห

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
-

9 และ 17-18

40 และ 60

สัปดาหที่
ประเมิน

3

4

ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯ
(ขอ 4.1, 4.3, 4.4)
ดานการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
(ขอ 5.1, 5.4)

ความรวมมือในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายของนิสิตในกลุม

ทุกสัปดาห

-

การซักถามและอภิปรายในเนื้อหาวิชา
และในงานตาง ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมาย

ทุกสัปดาห

-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตํารา เอกสารหลัก และขอมูลสําคัญ
ปพนธีร ธีระพันธ. (2560). เอกสารประกอบการสอน คดีเยาวชนและครอบครัว. สงขลา: โรงพิมพหาง
หุนสวนสามัญ หาดใหญ ดิจิตอล พริ้นท.
ปพนธีร ธีระพันธ. 2560. แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดีในชั้นสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเปน
ผูกระทําความผิด. รายงานการวิจัย. สงขลา: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ประเทือง ธนิยพล. (2538). กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีครอบครัว. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อัจฉรียา ชูตินันทน. (2552). กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: วิญูชน.
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิชา มหาคุณ. (ม.ป.ป.). เอกสารเผยแพร “ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวคิดสากล พ.ศ.2540”
ม.ป.ท.
ปพนธีร ธีระพันธ. 2556. คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเปนผูก ระทําความผิดในสหรัฐอเมริกาและไทย :
ความเหมือนที่แตกตาง. รัฐสภาสาร, 64(2) : 109-120.
ปพนธีร ธีระพันธ. 2559. Parens Patriae ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน.
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 45(4) : 1040-1052.
ปพนธีร ธีระพันธ. 2560. ที่มาและปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารปาริชาต, 30(1) : 35-50.
สมชัย ฑีฆาอุตมากร. (2555). พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พลสยาม พริ้นติ้ง.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ใหนิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งดานวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรูดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปดโอกาสใหนิสิตเสนอปญหาการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทําการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหมีการประเมิน
การสอนของอาจารยผสู อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผูสอนทบทวนและปรับปรุง เนื้อ หาการสอน กลยุ ทธ และวิธี สอนจากผลการประเมิน ประสิทธิ ผล
รายวิชามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้น
3.2 ผู สอนค นควา ความรูห รือขอ มูลใหม ๆ เชน แนวปฏิบัติแ ละตัว อย างในต างประเทศ มาใช ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารยเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น กอนสงระดับขั้นใหงานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู
ของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และคาระดับขั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นํามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

