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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสช่ือรายวิชาจานวนหนวยกิต รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน รายวิชาท่ีเรียนพรอมกัน และ
คําอธิบายรายวิชา 

 

0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (1-2-3) 
Seminar in Criminal Procedure Law  

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันท่ีเก่ียวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ศึกษาท่ัวไป  
วิชาเฉพาะ  

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน (ถามี)  

วิชาเอก  
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเลือก  

วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถามี)  

 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสนัน  ยามาเจริญ  
อาจารยผูสอนรายวิชา อาจารยสนัน  ยามาเจริญ 
  

4. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ี
เรียน ภาคเรียนท่ี 2 / 
ชั้นปท่ี 4 
  

5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

   25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรู /มีความสามารถ /สมรรถนะ
ท่ีตองการดานตางคือ ๆ 

 1.1 เพ่ือใหนิสิตสามารถอภิปรายและวิเคราะห  ประเด็นปญหาสําคัญเก่ียวกับ
กฎหมายวิธีพิจารณ าความอาญา  ไดโดยศึกษาจา กแนว  คําพิพากษา บทความ 
ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันท่ีเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 1.2 เพ่ือใหนิสิตใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชรูปแบบตาง ๆ 
กัน เชนศึ กษาจากแนวคําพิพาก ษาบทความ ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ปจจบุันเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 1.3 เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูลผานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศอยา เหมาะสมและรูเทาทัน 
 1.4 เพ่ือใหนิสิตใหความสําคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
เคารพระเบียบสังคมพรอมท้ังมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชนและสังคม 
 1.5 เพ่ือใหนิสิตมีความมุงม่ัน ใฝรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนํา
ความรูไป ปญญา ทองถ่ินเพ่ือสรางสรรคสังคม 
 1.6 เพ่ือใหนิสิตมีทักษะการสรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมสังคมท่ีเก่ียวกับ
กฎหมาย 
 
2. วัตถุประสงคของรายวิชา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและใหทันกับสถานการณของกฎหมายใน

สังคมปจจุบัน โดยนิสิตสามารถนําความรูไปปรับใชไดในสังคม ชวยพัฒนาใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารวมท้ัง พ.ศ. 2552 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินการ 
 

1.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา     

  
บรรยาย สอนเสริม 

 การฝกปฏิบัต/ิกา 
การศึกษาดวยตนเอง 

 
   

ฝกงานภาคสนาม 
 

       

 45 ชั่วโมง/ภาคเรียน -  -  90 ชั่วโมง / ภาคเรียน  

2.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีชองทางในการใหคําและ ใหคําปรึกษา ทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
 

ใหคําแนะนําโดยการจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิตเปน 3 ชั่วโมง
ตอสัปดาห โดยการประกาศใหนิสิตทราบทางระบบอินเตอรเน็ตติดประกาศ หนาหองทํางานหรือผานระบบสื่อ
ออนไลน หรือตามท่ีอาจารยหรือตกลงรวมกันในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ 
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจาย  
รับผิดชอบของรายวิชา Curriculum( Mapping) ตามท่ีกําหนดใน เลม มคอ. 2 สัปดาหท่ีประเมิน
และสัดสวน ของการประเมิน 
  

  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

  
2. ความรู 

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง  5. ทักษะ  

รายวิชา   ทางปญญา บุคคลและความรับผิดชอบ  การวิเคราะหฯ  

            

  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                            

 
 
 

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   
1.1  มีคุณธรรมจริยธรรม โดย
เนนความมีวินัย สื่อสัตย สุจริต 
เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน 
ขยัน และอดทน และยึดหลักธรรม
ในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

1. ใชกระบวนการสอนแบบ 
Active Leaning โดยนําการเรียน
และการมีสวนรวมผานระบบ
หองเรียนออนไลน WebEx ระบบ 
TSU MOOC  
2. การใชกรณีศึกษาวิเคราะห
พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด การดําเนินคดีอาญาและ
บริบททางสังคม 
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 

-สังเกตพฤติกรรมในระหวางการ
บรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรมในระหวางการ
บรรยาย และกําหนดใหสงงานท่ี
มอบหมายตามกําหนดเวลา และ
ตรวจสอบความถูกตองของงานท่ี
มอบหมาย  
- สังเกตพฤติกรรมในระหวางการ
บรรยาย 
ตรวจสอบความถูกตองของงาน 

1.2   มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
หนาท่ีตอตนเองและสังคม 
1.3  ตระหนักและเห็นคุณคา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยพหุ
วัฒนธรรมและรวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 
1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพกฎหมายและผดุงความ
ยุติธรรม 
2. ดานความรู   
2.1  มีความรูความสามารถดาน
กฎหมาย ศาสตรท่ีเก่ียวของและ
บริบทของสังคม 

  

2.2   มีความสามารถใน
การศึกษาคนควา และเพ่ิมเติม

1. ใชกระบวนการสอนแบบ 
Active Leaning โดยนําการเรียน

-ทดสอบความเขาใจเนื้อหาในชั้น
เรียน 



ทักษะท่ีจําเปน มีโลกทัศนท่ี
กวางไกล สามารถบูรนาการ
ศาสตรตางๆ เพ่ือไปประยุกตใช
พัฒนาตนเองและสังคมได 

และการมีสวนรวมผานระบบ
หองเรียนออนไลน WebEx ระบบ 
TSU MOOC  
2. วิธีการศึกษาคนควา การคนหา
ทฤษฎีหลักการ การคนหาประเด็น
ปญหา การเรียบเรียงขอมูล และ
การถายทอดขอมูล 
3. การนําเสนออภิปราย สัมมนา
ประเด็นท่ีไดรับมอบหมาย 

- ประเมินจากการทํางานกลุมใน
ชั้นเรียน 
- ประเมินจากรายงาน ผลการงาน 
การนําเสนอผลงาน คุณภาพของ
ผลงาน 
-ประเมินจากขอเสนอในการการ
แกไขปญหาจากกรณีศึกษา มี
ความเปนไปได สอดคลองกับ
หลักการ แสดงใหเห็นถึงความรู
และการใชทักษะท่ีหลากหลาย 
 

3. ดานทักษะทางปญญา   
3.1  สามารถวิเคราะห 
สังเคราะหขอกฎหมาย ปรับบท
กฎหมายมาใชกับขอเท็จจริงมาใช
ในสถานการณอยางเหมาะสม 

1. ใชกระบวนการสอนแบบ 
Active Leaning โดยนําการเรียน
และการมีสวนรวมผานระบบ
หองเรียนออนไลน WebEx ระบบ 
TSU MOOC  
2. วิธีการศึกษาคนควา การคนหา
ทฤษฎีหลักการ การคนหาประเด็น
ปญหา การเรียบเรียงขอมูล และ
การถายทอดขอมูล 
3. การนําเสนออภิปราย สัมมนา
ประเด็นท่ีไดรับมอบหมาย 
4. การสรางทักษะการแกปญหา
จากปญหาท่ียกข้ึนสัมมนาและการ
หาทางออกท่ีเหมาะสมรวมกัน 

-การมอบหมายงานการคนควาเพ่ือ
นําเสนอ 
-ประเมินจากขอมูล คุณภาพของ
ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล 
-ประเมินจากการเขาใจท่ีมา
เหตุการณบริบทของปญหา 
-ประเมินจากการเสนอแนวทางใน
การแกปญหาท่ีกําหนดข้ึนจาก
เครื่องมือท่ีใชในการแกปญหา 
ความเปนไปได ความเหมาะสม 
-การคิดอยางเปนระบบในการ
เสนอแนวทาง 

3.2  มีความมุงม่ันใฝรู มีการ
เรียนรูตลอดชีวิตและสามารถนํา
ความรูท่ีศึกษาไปสรางสรรคสังคม
ได 

4 ทักษะความ สัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

4.1    เคารพกฎระเบียบของ
สังคมและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ชุมชนและสังคม  

1. ใชกระบวนการสอนแบบ 
Active Leaning โดยนําการเรียน
และการมีสวนรวมผานระบบ
หองเรียนออนไลน WebEx ระบบ 
TSU MOOC  
2. วิธีการศึกษาคนควา การคนหา
ทฤษฎีหลักการ การคนหาประเด็น
ปญหา การเรียบเรียงขอมูล และ
การถายทอดขอมูล 
3. การนําเสนออภิปราย สัมมนา
งานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 

- สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 
- ทดสอบความเขาใจเนื้อหาในชั้น
เรียน 
- กิจกรรมกลุม/ รายงาน/ การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน 
- การสรุปความท่ีไดจากการ
บรรยายเสริม 

4.2  มีมนุษยสัมพันธท่ีดูและให
คุณคาแกตนเองและผูอ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนท้ังในฐานะสมาชิกของชุมชน
และสังคม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

  



สารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสืบคน
รวบรวมขอมูล วิเคราะห 
สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใชกระบวนการสอนแบบ 
Active Leaning โดยนําการเรียน
และการมีสวนรวมผานระบบ
หองเรียนออนไลน WebEx ระบบ 
TSU MOOC  
2. วิธีสาธิตการคนควา การศึกษา
คนควา การคนหาทฤษฎีหลักการ 
การคนหาประเด็นปญหา การ
เรียบเรียงขอมูล และการถายทอด
ขอมูล 
3. การนําเสนออภิปราย สัมมนา
งานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 

-ทดสอบความเขาใจเนื้อหาในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากการทํางานกลุมใน
ชั้นเรียน 
- ประเมินจากรายงาน ผลการงาน 
การนําเสนอผลงาน คุณภาพของ
ผลงาน 
-ประเมินจากขอเสนอในการการ
แกไขปญหาจากกรณีศึกษา มี
ความเปนไปได สอดคลองกับ
หลักการ แสดงใหเห็นถึงความรู
และการใชทักษะท่ีหลากหลาย 

5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศอยางเหมาะสมและ
รูเทาทัน 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชม กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือสําหรับการเรียน

การสอน 

ผูสอน 

1 -ปฐมนิเทศชี้แจงรายระเอียด
ของรายวิชา 
-การจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินรายวิชา 
 

3 -การบรรยาย 
-การนําเสนอดวนสื่อ 
-การบันทึกการสอนเพ่ือ
การศึกษาทบทวนยอนหลัง 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

2 การนําเสนอประเด็นปญหา
เบื้องตนของแตละกลุมในการ
สัมมนาและแนวทางการคนหา
ขอมูล 

3 -การนําเสนอโดยนิสิตแตละ
กลุม 
-การอภิปรายประเด็น
แลกเปลี่ยนในแตละ
ประเด็น 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

3 -การจัดรูปแบบการสัมมนา 
-การเตรียมการจัดสัมมนา 
-กระบวนการสัมมนา 
-การจัดทํารายงานการสัมมนา 

3 -การบรรยาย 
-การนําเสนอดวนสื่อ 
-การบันทึกการสอนเพ่ือ
การศึกษาทบทวนยอนหลัง 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

4 -การนําเสนอเคาโครงการการ
จัดการสัมมนาหัวขอกฎหมาย 
-การนําเสนอเคาโครงประเด็น
ปญหาเบื้องตนของแตละกลุมใน
การสัมมนาและแนวทางการ
คนหาขอมูล 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอโดย
นิสิตแตละกลุม 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

5 -ผูเสียหายตายกอนฟองและตาย 3 -การเรียนรูรูปกแบบ อ.สนัน  ยามา



หลังฟอง 
-คํารองทุกขตาม วิอาญา ม. 2 
(7) 
 

Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

เจริญ 

6 -ผูเสียหายตายกอนฟองและตาย
หลังฟอง 
-คํารองทุกขตาม วิอาญา ม. 2 
(7) 
 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

7 -การขอเขารวมเปนโจทกกับ
อัยการตามมาตรา 30 ศึกษา
ขอดีขอเสีย  
-การเปนโจทกรวมในคดีอาญา
เปรียบเทียบ 30และ 31 
(เปรียบ) 
 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

8 การประกันตัว 108 
สิทธิในการจับของเจาพนักงาน
โดยไมมีหมายจับ ตามมาตรา วิ
อาญา 80 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

9 สอบกลางภาค 
การประมวลทดสอบความรูทวนสอบระหวางภาคจากเนื้อหาสัปดาห 1-8 



10 -หลักเกณฑการกําหนดโทษทาง
อาญา  
-การยกฟองกรณีฟองไมครบ
องคประกอบ 158 (5) 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

11 อํานาจจัดการแทน สามีภริยา 
ม. 4  
ยกประโยชนแหงความสงสัยให
จําเลย 227 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

12 สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ 
มาตรา 39 
อํานาจการสอบสวน (18-20) 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

13 -ไตสวนมูลฟองคดีอาญา 
-หมายคน 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

14 -การถอนฟองคดีอาญา 35 3 -การเรียนรูรูปกแบบ อ.สนัน  ยามา



-ขอหามการดําเนินคดีอาญาซํ้า 
39 (4) 

Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

เจริญ 

15 -สิทธิของผูตองหากอนการมี
ทนายความในระหวางการ
สอบสวน 
-การดําเนินคดีอาญากับ
ผูตองหาหรือจําเลยผู
วิกลจริตตามมาตรา 14 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

16 -สรุปประเด็นภาพรวมจัดทํา
สรุปความรูจากการสัมมนา
ประเด็นทุกสัปดาห 
-การประเมินความรูจากการ
สัมมนา 

3 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

17 การสรุปเนื้อหาภาพรวมในการ
สัมมนา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
-การประมวลทดสอบทวน
ความรูกอนการประเมินปลาย
ภาค 

 -การเรียนรูรูปกแบบ 
Active-Leaning ผาน
กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการสัมมนาโดย
นิสิตแตละกลุมตามประเด็น
หัวขอท่ีไดคนความา 
-การอภิปราย การซักถาม
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต
ละประเด็นอาจารย สมาชิก
ในชั้นเรียน 
-การสรุปประเด็นจาก
อาจารยผูสอน ตั้งปญหา 
หาคําตอบรวมกัน 

อ.สนัน  ยามา
เจริญ 

17 สอบปลายภาค 
18  



 
 



 
หมวดท่ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราเอกสารหลักและขอมูลสําคัญ 

1.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2561). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 เลม. พิมพครั้งท่ี 1.  
1.2 ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2554). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. พิมพครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพฯ: วิญูชน 
 

1.3 สหัสสิงหวิริยะ. (2550). คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ  
1.4 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการดําเนินใน

ข้ันตอนกอนการพิจารณา. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
1.5 คนึง ฦาไชย. (2530) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. พิมพครั้งท่ี 3 สํานักอบรมศึกษา 

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
1.6 คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ : วิญูชน 
1.7 สนัน  ยามาเจริญ (2564) ตําราประกอบการเรียนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
1.7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

2.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2554). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 
2.2 กรกฎ ทองขะโชค. (2556). งานวิจัย“การบังคับใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนผานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
1.2 ใหนิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาท้ังดานวิธีสอน การจัดกิจกรรมท้ังในและ

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูดวยระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย 

1.3 เปดโอกาสใหนิสิตเสนอปญหาการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีทําการสอน 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหมีการ
ประเมิน 

การสอนของอาจารยผูสอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
2.2 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนในปลายภาคเรียน 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 ผูสอนทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการสอนกลยุทธและวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล 
รายวิชามาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

3.2 ผูสอนคนควาความรูหรือขอมูลใหมเชนๆ แนวปฏิบัติและตัวอยางในตางประเทศมาใชในการ 
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหวางภาคจากการประเมินผลการเรียนรูจากการสัมมนา สงขอมูล
ยอนกลับ Feed back เพ่ือใหนิสิตไดปรับปรุง 



4.2 ประชุมคณาจารยเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต  
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับข้ันกอนสงระดับข้ันใหงานทะเบียนนิสิตและ

บริการ การศึกษา 
 

4.3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู ของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และคาระดับข้ัน 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

-นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็น 
-นําผลคะแนนจากการประเมินผลสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนาปรับปรุง มาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาถัด



 


