มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801322 ชื่ อวิชา วิธีพจิ ารณาความอาญา 1
(Criminal Procedure 1)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
1
5
6
7
11
15
16

-1-

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801322 วิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Criminal Procedure 1)
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 ว่าด้วยหลักทัว่ ไป อานาจพนักงาน
สอบสวน การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรี ยกและหมายอาญา จับ ขัง จาคุก
ค้น ปล่อยชัว่ คราว และการสอบสวน
Legal principles of criminal procedure Part I and II regarding general principles,
authorization of inquiry official, criminal prosecution and civil and penal action cases, summons and
criminal warrant, arrest, confinement, imprisonment, search, temporary bail and investigation.
2. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบั
/ งคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา รศ.กรกฎ ทองขะโชค อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน และอ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
รศ.กรกฎ ทองขะโชค อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน และอ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

4. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนต้น / ชั้นปี ที่ 3
5. สถานทีเ่ รียน
วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

6. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นิสิต
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื้นฐานความรู ้ตามหลักวิชาการทางกฎหมาย
รวมถึงสามารถสื่ อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ในรู ปของผลงานทางกฎหมายได้
1.3 มีความสามารถในการสื บค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู ้เท่า
ทัน
1.4 ให้ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ และสามารถนาความรู ้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ และปรับกิ จกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับกระบวน
ทัศน์กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้จากการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้เรี ยนรู ้สาระ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาและมีความชัดเจนด้านการ
สร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ

1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติ/การฝึ กงาน
ภาคสนาม
45 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน
คาชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
บรรยาย

สอนเสริม

การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

2. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในการให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางานของ
อาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0801322 วิธี
พิจารณา
ความอาญา1

1.1


1.2


1.3


1.4


2. ความรู้
2.1


2.2


ผลการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเน้นความมีวินยั ซื่อสัตย์
สุ จริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
และยึดหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวติ อย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ใน
สังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึง
การเคารพ สิ ทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ด้ านความรู้
 2.1 มีความรู ้และความเข้าใจใน

2.3


3. ทักษะ
ทางปัญญา
3.1 3.2
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
    

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ
5.1 5.2 5.3 5.4
   

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

(1) สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการ
สอนในทุกครั้ง
(2) การแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
ความมีวินยั ใฝ่ รู ้ ความซื่ อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความมีน้ าใจ
(3) การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่
ดีของอาจารย์ผสู ้ อน

(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในชั้ น
เรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก าร ส่ งง าน ต าม
กาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ต น ต าม ระ เบี ย บ ข อ งค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย

มีการบรรยาย การอภิปราย การทา

(1) ประเมินจากผลงาน

ผลการเรียนรู้
ศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ชีวติ และสังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิม่ พูน
ทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ
ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได้
 2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ น
กฎหมาย
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กบั ข้อเท็จจริ งใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู ้ไป
สร้างสรรค์สังคม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่น
 4.3 จิตอาสาและทางาน

วิธีการสอน
รายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย

วิธีการประเมินผล
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค

ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย
สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การทาแฟ้มวิเคราะห์
ข่าวตลอดภาคการศึกษา

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
(2) ประเมิ น การแสดงความคิ ดเห็ น
และการอภิปราย
(3) ประเมิ น จากผลงานและการ
นาเสนอ

(1) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
ในชั้นเรี ยน
(2) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
นอกชั้นเรี ยน

(1) ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากการเข้า เรี ยนและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิสิต
(3) ประเมิ น จากค าตอบข้อสอบเชิ ง
วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม
 4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุ ข
 4.5 ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
(1) การสอนโดยใช้ power point
สื บค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประกอบ การบรรยาย การทารายงาน
สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น
โดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
นาเสนอ และสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 5.3 มีทกั ษะในการใช้
เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ต่อการทางานที่
เกี่ยวกับกฎหมายได้
 5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการประเมินผล

(1) ประเมิ น จากความสนใจในชั้ น
เรี ยน
(2) ประเมินจากผลการสอบย่อย
(3) ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

1

- แนะนาตัวอาจารย์และนักศึกษา
- อาจารย์แนะนาวิธีการเรี ยน การ
ประเมินผล และการทาข้อสอบ
- หลักทัว่ ไป ตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

2

- ผูเ้ สี ยหาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

3

-คาร้องทุกข์ คากล่าวโทษ

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
บรรยาย ปฏิบัติ
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
3
บรรยาย ชี้แจง
แนะนาข้อปฏิบตั ิ
ต่างๆเกี่ยวกับ
รายวิชา/บรรยาย
เนื้อหารายละเอียด/
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
3
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
3
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน

ผู้สอน
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

วิเคราะห์ งานวิจัย
“การบังคับใช้กฎหมายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้”

4

-อานาจการสื บสวนและสอบสวนการ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3

5-6

การฟ้องคดีอาญา

6

บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน

7

8

9
10-11

12

13

14

Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
การฟ้องคดีแพ่งทีเกี่ยวเนื องกับคดีอาญา
3
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
สิ ทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับ
3
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
สอบกลางภาคเรียนสาหรับนิสิตสาขาวิชาอื่น
การฟ้องซ้ า การฟ้องซ้อน ในคดีอาญา
6
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
คดีอาญาเลิกกัน
3
บรรยาย /ซักถาม /
-การถอนฟ้อง
ใช้สื่อ Power
-การถอนคาร้องทุกข์
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
หมายในคดีอาญา
3
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
การค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
3
บรรยาย /ซักถาม /
ความอาญา
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ

อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

15

การปล่อยตัวชัว่ คราว

3

16

นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน

3

17
18

เอกสารการเรี ยน
การสอน
บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยน
การสอน
นาเสนอผลงาน /
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ณฐกันต์ ด้วงปาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

สอบปลายภาค
รวม

45

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

1

ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(ข้อ 1.3, 1.4)

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงาน
กลุ่ม

2

ด้านความรู ้/ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2)

สอบกลางภาคเรี ยน

9

40%

สอบปลายภาคเรี ยน

17-18

60%

3

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ (ข้อ 4.1,
4.3)

ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มของ ทุกสัปดาห์
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น

-

4

ด้านการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี
(ข้อ 5.4)

- ประเมิ น จากความรั บ ผิด ชอบใน ทุกสัปดาห์
การจัดทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมิ นจากความรั บ ผิดชอบใน

-

การส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้ อมูลสาคัญ

1.1 ปริ ญญา จิตรการนทีกิจ. (2554). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ: วิญญูชน
1.2 สหัส สิ งหวิริยะ. (2550). คาอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุ งเทพฯ: นิติบรรณการ
1.3 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). คาอธิ บายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดาเนิ นคดี
ในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.4 คนึง ฦาไชย. (2530) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3 สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณั ฑิตยสภา
1.5 คณิ ต ณ นคร. (2556). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุ งเทพฯ : วิญญูชน
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
3.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2554). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3.2 กรกฎ ทองขะโชค. (2556). งานวิจยั “การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ

1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่ งเป็ นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผสู ้ อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธ์ ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและ
บริ การการศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

