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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  

และค าอธิบายรายวิชา  
0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (1-2-3) 

Seminar in Criminal Procedure Law  
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยศึกษาจากแนวค าพิพากษา บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 
 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์           

ธีระพันธ์  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์           

ธีระพันธ์ 
4.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 4  
5.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 

6.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ คือ 
1.1 เพ่ือให้นิสิตสามารถอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาได ้โดยศึกษาจากแนวค าพิพากษา บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
ที่เก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1.2 เพ่ือให้นิสิตใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การศึกษา
จากแนวค าพิพากษา บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่ เกี่ยวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

1.4 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.5 เพ่ือให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 

1.6 เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมสังคมที่เก่ียวกับกฎหมาย 

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและให้ทนักับสถานการณ์ของกฎหมายในสังคมปัจจุบัน โดยนิสิตสามารถน า

ความรู้ไปปรับใช้ได้ในสังคม รวมทั้งช่วยพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                 
พ.ศ. 2552  
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

ให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา            
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหฯ์ 

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 
0801425 
สัมมนา
กฎหมายวิธี
พิจารณาความ
อาญา 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยน าการ
เรียนและการมีส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC และ WebEx 
แล้วจึงอัดวิดีโอเพ่ือให้ทบทวน
ย้อนหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วิเคราะห์พร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
2. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจผู้อ่ืนที่อยู่ในฐานะด้อยกว่า 
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้สอน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย  1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน

หน้าที่ต่อตนเองและสังคม  
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยุติธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
และเข้าใจบริบทของสังคม 

ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยน าการ
เรียนและการมีส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC และ WebEx 

1. ประเมินจากการน าเสนอของนิสิต 
2. ประเมินจากการแลกเปลี่ยน
โต้ตอบในชั้นเรียน 
  2.2 มีความสามารถใน
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
การศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูน
ทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

แล้วจึงอัดวิดีโอเพ่ือให้ทบทวน
ย้อนหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ให้นิสิตค้นคว้าปัญหา ทฤษฎี และ
กฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ด้วยตนเอง  
2. ให้นิสิตอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ปัญหาทางกฎหมายกับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยน าการ
เรียนและการมีส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC และ WebEx 
แล้วจึงอัดวิดีโอเพ่ือให้ทบทวน
ย้อนหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ให้นิสิตค้นคว้าปัญหา ทฤษฎี และ
กฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ด้วยตนเอง  
2. ให้นิสิตอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ปัญหาทางกฎหมายกับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 

1. ประเมินจากการน าเสนอของนิสิต 
2. ประเมินจากการแลกเปลี่ยน
โต้ตอบในชั้นเรียน 
 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. ให้นิสิตท างานร่วมกับเพ่ือนตาม
ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2. ให้นิสิตแลกเปลี่ยนและรับฟัง
มุมมองเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย
ร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
 

1.  ประเมินจากงานกลุ่ มที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม 

    
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการ

สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

1. ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน/ผู้เป็นสื่อกลาง 
(Moderator) 

1 
 

- ชี้แจง แนะน าข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายวิชา 
- มอบหมายงาน 

3 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point  

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

2 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผู้เสียหาย 3 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

3 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการร้องทุกข์ 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการกล่าวโทษ 

3 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน/ผู้เป็นสื่อกลาง 
(Moderator) 

พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

4-5 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการสอบสวน 6 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

6-7 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการฟ้องคดีอาญา 6 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

8 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการฟ้องคดีแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

3 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน/ผู้เป็นสื่อกลาง 
(Moderator) 

ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

9 สอบกลางภาค 
10-12 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหมายอาญาและ

มาตรการบังคับในทางอาญา 
9 ใช้กระบวนการ 

Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

13-16 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการพิจารณา
พิพากษาของศาล 

12 ใช้กระบวนการ 
Active Learning โดย
น าการเรียนและการมี
ส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน
ระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึง
อัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้อนหลัง 
ร่วมกับการบรรยาย
และสื่อ Power Point 
พร้อมการวิเคราะห์
อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

รศ. ดร.กรกฎ              
ทองขะโชค และ  

ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

17-18 สอบปลายภาค 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



 
 

10 
 

ล าดับ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

(ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 
สังเกตพฤติกรรม 

 
ทุกสัปดาห์ - 

2 ด้านความรู้/ด้านทักษะ
ทางปัญญา  
(ข้อ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) 

รับฟังการน าเสนอ การอภิปราย        
การให้เหตุผล การท าแบบฝึกหัด (Quiz) 

และการสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ 10 
และสัปดาห์ที่ 

17-18 

20 และ 
40 

3 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ  
(ข้อ 4.1, 4.2) 

ความร่วมมือในการท างาน                   
(สื่อ Infographic) ที่ได้รับมอบหมายของ

นิสิตในกลุ่ม 

ทุกสัปดาห์ 20 

4 ด้านการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.1, 5.2) 

การน าเสนอ การซักถาม และการ
อภิปรายในปัญหาทางกฎหมาย 

 

ทุกสัปดาห์ 20 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 

1.1 กรกฎ ทองขะโชค.(2561). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1.พิมพ์ครั้งที่ 1. 
1.2 ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2554). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ:  วิญญูชน 
1.3 สหัส สิงหวิริยะ. (2550). ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ 
1.4 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการด าเนินคดี

ในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.5 คนึง ฦาไชย. (2530) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3 ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
1.6 คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 
1.7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
2.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2554).  เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
2.2 กรกฎ ทองขะโชค. (2556).  งานวิจัย“การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการสอน กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
รายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ เช่น แนวปฏิบัติและตัวอย่างในต่างประเทศ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมคณาจารย์เพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 


