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รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

 0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1           3(3-0-6)
          (Criminal Procedure 1)  

           หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 ว่าด้วยหลักทั่วไป อ านาจพนักงาน
สอบสวน การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก 
ค้น ปล่อยชั่วคราว 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.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ 

ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค รศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ และ อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค รศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ และ อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

4.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / ชั้นปีที่ 3 

5.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับระบบการเรียน TSU-Moocss 

6.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 มิถุนายน 2565 

  

  
  
  
/ 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นิสิต 
เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง  ๆ ดังนี้  
 1.1 อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 1.2 วิเคราะห์หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่างเป็นระบบ 
 1.3 สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น สามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
 1.4 วินิจฉัยประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้เป็น             

อย่างด ี 
 1.5 มีความรับผิดชอบต่อการส่งงานและไม่ละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  
 1.6 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของรายวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2.2 เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามหลัก

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 90 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
หมายเหตุ  
1. ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
2. วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ร่วมกับระบบการเรียน TSU-

Moocss 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา 2 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องท างานของอาจารย์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

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 วิธี

พิจารณา
ความอาญา1 

                  

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน ขยันและอดทนและยึด

หลักธรรมในการด าเนินชีวิต

อย่างพอเพียง 

(1) สอดแทรกระหว่างการเรียนการ

สอนในทุกครั้ง พร้อมยกตัวอย่าง 

(2) การแสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความ

รับผิดชอบและความมีน้ าใจ 

(3) การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่

ดีของอาจารย์ผู้สอน 

 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียน (เฉพาะวิทยาเขต

พัทลุง)  

(2)  ประเมินจากพฤติกรรมความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม

ก าหนดเวลา 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ

ต น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ

มหาวิทยาลัยทั้งการเข้าเรียนและการ

สอบ 

 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน

หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม

พหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน   

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 

และผดุงความยุติธรรม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ด้านความรู้   

 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านกฎหมาย ศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และเข้าใจบริบทของ

สังคม 

มีการบรรยาย การอภิปราย วิเคราะห์

กรณีศึกษา มอบหมายงานให้ค้นคว้า 

และท าแบบฝึกหัด 

(1) ประเมินจากผลงาน  

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  

 

 2.2 มีความสามารถใน

การศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูน

ทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่

กว้างไกลสามารถ บูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน

กฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ

กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย

มาใช้กับข้อเท็จจริงใน

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย 

สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การท าแฟ้มวิเคราะห์

ข่าวตลอดภาคการศึกษา 

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม 

(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น

และการอภิปราย 

(3) ประเมินจากผลงานและการ

น าเสนอ 

 
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์

สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ชุมชน และสังคม 

(1) ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ

ในชั้นเรียน 

(2) สอดแทรกการท างานเพ่ือสังคม 

 

(1) ประเมินจากการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

 
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ

และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

 4.3 จิตอาสาและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกของชุมชนและสังคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ

สมาชิกในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุข 

 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ

สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สรุปประเด็น 

น าเสนอ และสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ต 

(1) ประเมินจากผลงาน  
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.2 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง

เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ

การท างานที่เก่ียวกับกฎหมาย

ได้ 

 5.4 สามารถสื่อสารความคิด 

ความหมาย กระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย

ได้ 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

1   
 
 
 
 
 

- แนะน าตัวอาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์แนะน าวิธีการเรียน การ
ประเมินผล และการท าข้อสอบ 
- หลักท่ัวไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 

3  บรรยาย ชี้แจง 
แนะน าข้อปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับ
รายวิชา/บรรยาย
เนื้อหา 
Power Point/
ประกอบเอกสาร
การเรียนการสอน/ 
TSU Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

 
 
 
 

2 - ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

3 -ค าร้องทุกข์ ค ากล่าวโทษ 
 

3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  
วิเคราะห์งานวิจัย 
“การบังคับใช้
กฎหมายในสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

แบบฝึกหัดทดสอบ
ความรู้ 1 

 4 -อ านาจการสืบสวนและสอบสวนการ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

 5-6 การฟ้องคดีอาญา 6  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

7 
 

 

การฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนืองกับคดีอาญา 3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน /TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

8 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ 3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน / TSU 
Moocs /จัดท า
ชิ้นงาน 
แบบฝึกหัดทดสอบ
ความรู้ 2 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

9 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

10-11 การฟ้องซ้ า การฟ้องซ้อน ในคดีอาญา 6  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs , google 
forms 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

12 คดีอาญาเลิกกัน 
-การถอนฟ้อง 
-การถอนค าร้องทุกข์ 

3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs, google 
forms 
แบบฝึกหัดทดสอบ
ความรู้ 3 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

13 
 

 

หมายในคดีอาญา 3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

14 การค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/ TSU 
Moocs  

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

15 การปล่อยตัวชั่วคราว 3  บรรยาย /ซักถาม /
ใช้สื่อ Power 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน/  TSU 
Moocs  
แบบฝึกหัดทดสอบ
ความรู้ 4 

อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

16 สรุปเนื้อหา 
น าเสนอรายงาน 
 

3  บรรยาย/ซักถาม/ 
น าเสนอผลงาน/ 
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศ. ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
ผศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อ. อจิรวดี เหลาอ่อน 

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45 ชั่วโมง 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน/ลักษณะการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตพฤติกรรม / การท ากิจกรรม/ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ทุกสัปดาห์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2 
ด้านความรู้/ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

9 และ  
17-18 

40% 
และ  
40% 

3 
ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลฯ 

- การท าแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับ
มอบหมาย และ 
- งานกลุ่มการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางด้านกฎหมาย 

3, 8, 12, 
15 และ 

16 

10% 
และ 
10% 

4 ด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.4) 

ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จัดท างานกลุ่ม/ประเมินจากความ

ทุกสัปดาห์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน/ลักษณะการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
รับผิดชอบในการส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
1.1 กรกฎ ทองขะโชค.(2561). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม1.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 
3.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2554).  เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
3.2 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 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษา 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและพัฒนา

รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


