
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
(ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2565) 

 

โปรดทราบ 
เมื่อท่าน Download แบบฟอร์ม มคอ.3 ไปด าเนินการแล้ว 
โปรดลบข้อความทีเ่ป็นสีม่วงออก ก่อนการน าไปเผยแพร่ 



[ 1 ] 

มคอ.3 ม.ทักษิณ 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    
 ภาษาไทย 0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว 
 ภาษาอังกฤษ   Juvenile and Family Cases  
 จ านวนหน่วยกิต  3 (3-0-6) 
 (ทฤษฎี 45 ชม.  ปฏิบัติ -  ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / ต่อสัปดาห์) 
 
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
 3.1 หลักสูตร  

              ระดับปริญญาตรี ☐ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ☐ ระดับปริญญาโท ☐ ระดับปริญญาเอก 
 3.2 ประเภทของรายวิชา 

  ☐ วิชาพ้ืนฐาน ☐ วิชาบังคับ  วิชาเลือก  

  ☐ วิชาเลือกเสรี ☐ อ่ืน ๆ ...................... 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขาวิชา โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1. รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ นิติศาสตร์ 088-8542312   
2. อ.อจิรวดี เหลาอ่อน  นิติศาสตร์ 085-6452219   
      

 4.2 อาจารย์ผู้สอน   
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขาวิชา โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1. รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ นิติศาสตร์ 088-8542312   
2. อ.อจิรวดี เหลาอ่อน  นิติศาสตร์ 085-6452219   
      

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ชั้นปีที่เรียน   
 5.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ชั้นปีที่ 3 
 5.2 จ านวนผู้เรียน วิทยาเขตสงขลา 100 คน / วิทยาเขตพัทลุง 32 คน 
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5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

7. สถานที่เรียน วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง 
 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 

 เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ คือ 
1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดี

เยาวชนและครอบครัว มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานความรู้ตามหลักวิชาการทางกฎหมายได้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติ
ทางด้านกฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัว  

1.2 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม รวมถึงมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้   

1.3 เพ่ือให้นิสิตสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย และสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมสังคม  

1.4 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน   
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ (CLOs)   
1. CLO1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดี

เยาวชนและครอบครัว ทั้งสาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 
วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการลงโทษ 

2. CLO2 นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวได้อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล สืบค้นรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และวิจารณ์ข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานความรู้ตามหลักวิชาการได้  

3. CLO3 นิสิตสามารถปรับใช้หลักกฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัวกับข้อเท็จจริงตามกรณีปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

4. CLO4 นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เคารพในความเห็นของผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

5. CLO5 นิสิตสามารถอธิบายหรือสื่อสารเกี่ยวกับการด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว ทั้งกระบวนการ
ด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว การพิจารณาของศาล การแก้ไขฟ้ืนฟูและการลงโทษ โดยใช้วิธีการสื่อสาร
หลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันและสังคมได้  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน คดีเยาวชนและครอบครัว การจัดตั้งและวิธี
พิจารณาคดีความในศาลเยาวชนและครอบครัวในเรื่องส าคัญ รวมถึงการอุทธรณ์และฎีกา ค าพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 - 6 ชั่วโมง / ต่อสัปดาห์ 

  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์สื่อสารและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล 
ให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาสื่อสารรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา            

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนิสิต 

 
1. ความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิต (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้จะสามารถ     
1. CLO1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดี

เยาวชนและครอบครัว ทั้งสาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 
วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการลงโทษ 

2. CLO2 นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวได้อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล สืบค้นรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และวิจารณ์ข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานความรู้ตามหลักวิชาการได้  

3. CLO3 นิสิตสามารถปรับใช้หลักกฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัวกับข้อเท็จจริงตามกรณีปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

4. CLO4 นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เคารพในความเห็นของผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

5. CLO5 นิสิตสามารถอธิบายหรือสื่อสารเกี่ยวกับการด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว ทั้งกระบวนการ
ด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว การพิจารณาของศาล การแก้ไขฟ้ืนฟูและการลงโทษ โดยใช้วิธีการสื่อสาร
หลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 
 
2. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ 1 และการวัดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา   

CLOs วิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้/เครื่องมือใน

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 

1. การบรรยาย 
2. การตั้งค าถามให้นิสิตตอบระหว่างการ
บรรยาย 
3. แนะน าให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการตอบค าถามของนิสิต
ระหว่างเรียน 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ความเข้าใจ 
 

CLO2 

1. การบรรยาย 
2. การตั้งค าถามให้นิสิตตอบระหว่างการ
บรรยายและแนะน าให้นิสิตค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
3. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด

1. ประเมินจากการตอบค าถามของนิสิต
ระหว่างเรียน 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ความเข้าใจ 
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CLOs วิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้/เครื่องมือใน

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

จากค าถามจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน และ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 

CLO3 

1. การบรรยาย 
2. การตั้งค าถามให้นิสิตตอบระหว่างการ
บรรยาย 
 

1. ประเมินจากการตอบค าถามของนิสิต
ระหว่างเรียน 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ความเข้าใจ 
 

CLO4 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นทาง
คุณธรรม จริยธรรม ประเด็นเกี่ยวกับเด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผิด 
2. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบประเด็นที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความเข้าใจผู้อ่ืน
ที่อยู่ในฐานะด้อยกว่า 
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรม
ในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 

CLO5 

1. บรรยาย 
2. ซักถามและร่วมอภิปรายระหว่างบรรยาย
ในชั้นเรียน 
3. การมอบหมายงานโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

1. ประเมินจากการตอบและความสนใจใน
ชั้นเรียน 
2. ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1 1. ชี้แจง แนะน าข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรายวิชา 

2. ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

    - สาเหตุการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน 

    - การป้องกันแก้ไขการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน 

3. -แนวคิดที่ปรากฎในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทย 

3  ใช้กระบวนการ Active Learning 
โดยน าการเรียนและการมีส่วนร่วม
ออนไลน์ผ่านระบบ TSU MOOC 
และ WebEx แล้วจึงอัดวิดีโอเพ่ือให้
ทบทวนย้ อนหลั ง  ร่ วมกั บ การ
บรรยาย และซักถามโดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่ อ  Power Point แ ล ะห นั ง สื อ 
เรื่ อ ง  “ แ น ว คิ ด ที่ ป ร า ก ฎ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทย” 
 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

2. 1. แนวคิดที่ปรากฎในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทย (ต่อ) 

2. กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
กระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

1) ประมวลกฎหมายอาญา 
2) พระราชบัญญั ติคุ้ มครองเด็ก 

พ.ศ.2546 
3) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชน           และครอบครัว 
พ.ศ. 2553 

    - ความเป็นมาและวิวัฒนาการ
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
และห นั งสื อ  เรื่ อ ง  “แน วคิ ดที่
ปรากฎในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย” 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

และครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 

    - ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ข อ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ .ศ .
2553 

    - สถานะของพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธี พิ จารณ าคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 

3. องค์กรส าคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
1. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
    - ประวัติความเป็นมาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
    - เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
    - เขตอ านาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว 
    - องค์คณะผู้พิพากษาในศาล
เยาวชนและครอบครัว 
2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน 

4. ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชน
และครอบครัว 

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
และห นั งสื อ  เรื่ อ ง  “แน วคิ ดที่
ปรากฎในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย” 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

4-5 อ า น า จ ศ า ล เย า ว ช น แ ล ะ 4.5  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ รศ.ปพนธีร์  
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

ครอบครัวและการโอนคดี 
1. อ าน าจศาล เย าวชน แล ะ
ครอบครัว 
2. ก า ร โ อ น ค ดี ต า ม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบ ครั ว แล ะวิ ธี พิ จ ารณ า       
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 

 

บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค า ส อ น  Power Point /สื่ อ
สารสนเทศ  บทความวิจัย เรื่อง 
Papontee Teeraphan. 2018. 
Court of Justice Proceeding in 
Juvenile Delinquency Case: 
Where Thailand Goes. 
Proceeding of International 
Conference on Law and 
Political Science at Tokyo Bay 
Ariake Washington Hotel, 
Tokyo, Japan. 7-8 November 
2018. Page 9-11. แ ล ะห นั ง สื อ 
เรื่ อ ง  “ แ น ว คิ ด ที่ ป ร า ก ฎ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทย” รวมทั้งสรุปความเข้าใจผ่าน
ก า ร จั ด ท า ชิ้ น ง า น  เ ช่ น 
Infographic, clip video, mind 
mapping โดยผู้เรียน 

ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

5-7 การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จับกุม การสอบถามเบื้องต้น 
การแจ้งข้อกล่าวหา การ
สอบสวน การเบี่ยงเบนคดีในชั้น
สอบสวน และการควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชน 
1. การจับกุมเด็กและเยาวชน 
2. การสอบถามเบื้องต้นและการ

7.5  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning มา
ปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิตมีส่วน
ร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม  โดยใช้เอกสารค าสอน ของ 
รศ .ป พน ธี ร์  ธี ร ะ พั น ธ์  สื่ อ  Power 
Point/สื่อสารสนเทศ  บทความวิจัย 
เรื่อง (1) ปพนธีร์  ธีระพันธ์ . 2561. 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

แจ้งเรื่องที่เด็กหรือเยาวชนถูก
กล่าวหา 
3. การตรวจสอบการจับ 
4. การสอบสวนเด็กและเยาวชน 
5. การเบี่ยงเบนคดีในชั้น
สอบสวน 
6. การสืบเสาะข้อเท็จจริงของ
เด็กและเยาวชน 

7. การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน
ระหว่างการสอบสวน 

แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดีใน
ชั้นสอบสวนที่ เด็กและเยาวชนเป็น
ผู้กระท าความผิด. วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 47(2) : 
365-381. และ (2) ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 
2562. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและ
เย า ว ช น . ว า ร ส า ร นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2) : 87-111.  
และห นั งสื อ  เรื่ อ ง  “แน วคิ ดที่
ปรากฎในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย” รวมทั้งสรุปความ
เข้าใจผ่านการจัดท าชิ้นงาน เช่น 
Infographic, clip video, mind 
mapping โดยผู้เรียน 

8 มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญา                                      
1. แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อน
ฟ้องคดี 
2. ผู้มีหน้าที่และวิธีการในการ
จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูใน
ชั้นก่อนฟ้องคดี 
3. การรายงานการปฏิบัติตาม
แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นก่อน
ฟ้องคดี 
4. แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลัง
ฟ้องคดี 
5. ผู้มีหน้าที่จัดท าแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูในชั้นหลังฟ้องคดี 
6. การรายงานการปฏิบัติตาม

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
หนังสือ เรื่อง “แนวคิดที่ปรากฎใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทย” และการสรุปความเข้าใจผ่าน
การจัดท า Infographic โดยผู้เรียน 
และบทความวิจัย เรื่อง ปพนธีร์ ธี
ระพันธ์ และภาณุวัฒน์ ปานแก้ว. 
2564. การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นหลัง
ฟ้องคดี 

7. ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่
ได้มาจากการจัดท าแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟู 

การดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ
เย า ว ช น . ว า ร ส ารนิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1): 73-
101. 

9 สอบกลางภาค 
10-12 การฟ้องคดีอาญา การพิจารณา

คดีอาญา และการพิพากษา
คดีอาญา 
1. การฟ้องคดีอาญา การผัดฟ้อง
คดีอาญา และการถอนฟ้อง
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็น
ผู้กระท าความผิด 
2. การพิจารณาคดีอาญาที่เด็ก
หรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด 

3. การพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด 

9  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning มา
ปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิตมีส่วน
ร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม  โดยใช้เอกสารค าสอน ของ 
รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ สื่อ Power 
Point/สื่อสารสนเทศ หนังสือ เรื่อง 
“แนวคิดท่ีปรากฎในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย” และการสรุป
ความเขา้ใจผ่านการจัดท าชิ้นงาน เช่น 
Infographic, clip video, mind 
mapping โดยผู้เรียน 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

13 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
1. การใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนแทนการลงโทษทาง
อาญา 
2. การปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน
ระหว่างก าหนดระยะเวลาขั้นต่ า
และข้ันสูง 
3. การรอการก าหนดโทษและ
การรอการลงโทษส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่              
กระท าความผิดทางอาญา 

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
หนังสือ เรื่อง “แนวคิดที่ปรากฎใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทย” และการสรุปความเข้าใจผ่าน
ก า ร จั ด ท า ชิ้ น ง า น  เ ช่ น 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

4. การบังคับโทษปรับส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิด
ทางอาญา 

Infographic, clip video, mind 
mapping โดยผู้เรียน 
 
 

14 การอุทธรณ์และการฎีกาและ
การพิจารณาคดีครอบครัว 
1. การอุทธรณ์คดีท่ีอยู่ในเขต
อ านาจของศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 
2. การฎีกาคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

3. การพิจารณาคดีครอบครัว 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
หนังสือ เรื่อง “แนวคิดที่ปรากฎใน
กระบวนการ  ยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทย” และการสรุปความเข้าใจผ่าน
ก า ร จั ด ท า ชิ้ น ง า น  เ ช่ น 
Infographic, clip video, mind 
mapping โดยผู้เรียน 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

15 การพิจารณาพิพากษาคดี
ครอบครัวที่ผู้เยาว์มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย                             

 

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย และน า Active Learning 
มาปรับใช้กับการเรียน เน้นให้นิสิต
มี ส่ วน ร่ วม  ในก ารแสด งความ
คิดเห็นและซักถาม  โดยใช้เอกสาร
ค าสอน ของ รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
สื่อ Power Point/สื่อสารสนเทศ 
และการสรุปความเข้าใจผ่านการ
จัดท าชิ้นงาน เช่น  Infographic , 
clip video, mind mapping โดย
ผู้เรียน 
 
 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

16       สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของ
รายวิชา 

3  ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย พูดคุยและซักถาม 

รศ.ปพนธีร์  
ธีระพันธ์ 
อ.อจิรวดี 
เหลาอ่อน 

17 สอบปลายภาค 
18 
 รวมชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45   

 
 

 
2. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
 2.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
  ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

ประเมินจากการสังเกตการณ์ในการตอบค าถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   
  ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
   (1) วิธีการ/เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล น้ าหนัก 

(ร้อยละ) วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
CLO1 นิ สิตมีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับทฤษฎี และหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ทั้งสาเหตุการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน  การด าเนินคดี
เยาวชนและครอบครัว วิธี การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการลงโทษ 

1.ป ระ เมิ น จ าก ก ารต อ บ
ค าถามของนิสิตระหว่างเรียน 
2.ประเมินจากการสอบปลาย
ภาคด้วยข้อสอบที่ เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 

ข้อสอบ 20 

CLO2 นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา
ข้อ เท็ จจริ ง เกี่ ยวกับคดี เยาวชนและ
ครอบครัวได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
สืบค้นรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ
วิจารณ์ข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานความรู้ตาม
หลักวิชาการได้  

1.ป ระ เมิ น จ าก ก ารต อ บ
ค าถามของนิสิตระหว่างเรียน 
2.ประเมินจากการสอบปลาย
ภาคด้วยข้อสอบที่ เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 

ข้อสอบ 20 
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CLO3 นิสิตสามารถปรับใช้หลักกฎหมาย
คดีเยาวชนและครอบครัวกับข้อเท็จจริง
ตามกรณปีัญหาได้อย่างถูกต้อง 

1 .ป ระ เมิ น จ ากการตอบ
ค าถามของนิสิตระหว่างเรียน 
2.ประเมินจากการสอบปลาย
ภาคด้วยข้อสอบที่ เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 

ข้อสอบ 20 

CLO4 นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่
เรียนรู้ เคารพในความเห็นของผู้อ่ืนและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. ประเมินจากการสังเกต
ความเข้าใจระหว่างบรรยาย
ในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าเรียน
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
ของนิสิต 
3. ประเมินจากพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

-ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียน 10 %  
-ประเมินผ่านชิ้นงาน 
ตัวอย่าง 
การไม่คัดลอกผลงาน 5 %  
การส่งงานตรงต่อเวลา 5 % 
 

20 

CLO5 นิสิตสามารถอธิบายหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับการด าเนินคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ทั้งกระบวนการด าเนินคดี
เยาวชนและครอบครัว การพิจารณา
ของศาล การแก้ไขฟ้ืนฟูและการ
ลงโทษ โดยใช้วิธีการสื่อสาร
หลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 

1.ประเมินจากการตอบและ
ความสนใจในชั้นเรียน 
2.ประเมินจากงานกลุ่ มที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

แบบประเมินชิ้นงาน 
ตัวอย่าง 
1) ความถูกต้องเนื้อหา  
10 % 
2) รูป แบบการน า เสนอ/
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สื่อสาร 10% 
 

20 

รวม 100 
 
   (2) ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 

A  คะแนนระหว่าง 80-100  คะแนน 
B+ คะแนนระหว่าง 75-79 คะแนน 
B คะแนนระหว่าง 70-74 คะแนน 
C+ คะแนนระหว่าง 65-69 คะแนน 
C คะแนนระหว่าง 60-64 คะแนน 
D+ คะแนนระหว่าง 55-59 คะแนน 
D คะแนนระหว่าง 50-54 คะแนน 
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F คะแนนระหว่าง 0-49 คะแนน 
 
   (3) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 

[........................................................................................................................]  
 
3. การอุทธรณ์ของนิสิต 

นิสิตยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ที่วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สงขลา  0-7431-7687  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พัทลุง : 0-7460-9600 ต่อ 5201  
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
  ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2562. เอกสารค าสอนวิชาคดีเยาวชนและครอบครัว. สงขลา: โรงพิมพ์ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์. 
  ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2563. แนวคิดที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์ . 
(Online access at https://issuu.com/59366/docs/tt)  
ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2561. แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดีในชั้นสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(2) : 365-381. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2562. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน . 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2) : 87-111. 
  Papontee Teeraphan. 2018. Court of Justice Proceeding in Juvenile Delinquency 
Case: Where Thailand Goes. Proceeding of International Conference on Law and Political 
Science at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel, Tokyo, Japan. 7-8 November 2018. Page 9-11. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ และภาณุวัฒน์ ปานแก้ว. 2564. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1): 73-101. 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
 ประเทือง ธนิยพล.  (2538).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีครอบครัว.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 อัจฉรียา ชูตินันทน์.  (2552).  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
 วิชา มหาคุณ.  (ม.ป.ป.).  เอกสารเผยแพร่ “ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวคิดสากล พ.ศ.2540”        
ม.ป.ท.              
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2559. คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาและไทย : 
ความเหมือนที่แตกต่าง. รัฐสภาสาร, 64(2) : 109-120. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2559. ความรุนแรงในครอบครัวในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก. 
วารสารปาริชาต, 29(2) : 155-168. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2559. Parens Patriae ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน . 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 45(4) : 1040-1052. 
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 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2560. ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารปาริชาต, 30(1) : 35-50. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2561. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอ านาจศาลเยาวชนและการด าเนินการในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณาในคดีอาญาของรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา . วารสารวิชาการนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 6(8) : 23-38. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2562. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ : 
ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย (ตอนที่ 1). วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, 3(1) : 175-191. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2562. เจ้าพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(9) : 57-
67.  
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2562. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ : 
ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย (ตอนที่ 2) วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, 3(2) : 119-141. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2563. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ : 
ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย (ตอนที่ 3) วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, 4(1) : 181-202. 
 ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2563. การวิจัยเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย: 
เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกับมลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 9(11): 59-70. 
 สมชัย ฑีฆาอุตมากร.  (2555).  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง. 

 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

[............................................................................................................................ .........]  
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 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 ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


