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สารบัญ 
 

หมวด         หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป       [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา   [คลิกพิมพ์]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.3 

 
 

- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3 (3-0-6) 
Juvenile and Family Offenses  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนคดีเยาวชนและครอบครัว 

การจัดตั้งและวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

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

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3  
 

6.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ คือ 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดี
เยาวชนและครอบครัว พร้อมทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพ้ืนฐานความรู้ตามหลักวิชาการทาง
กฎหมาย รวมถึงสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปของผลงานทางกฎหมายได้ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

1.4 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.5 เพ่ือให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถิน่เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและให้ทันกับสถานการณ์ของครอบครัวและการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยนิสิตสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ในสังคมในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

 



   
 

 

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            
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางระบบอินเตอร์เน็ต ติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์ หรือตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 



   
 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 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 
0801433 คดี

เยาวชนและ
ครอบครัว 

                  

(น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผิด 
2. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจผู้อ่ืนที่อยู่ในฐานะด้อยกว่า 
3. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน 

1. ประเมินจากการสังเกตความเข้าใจ
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
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 

1. บรรยายและตั้งค าถามให้นิสิตตอบ 
2. แนะน าให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. ให้นิสิตฟังการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดจากค าถาม 
กรณีศึกษาในชั้นเรียน และงานที่
ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

1. ประเมินจากการตอบค าถามของ
นิสิต 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
วิเคราะห์ความเข้าใจ 
 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูน
ทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน
กฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ฝึกคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
จากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
 

1. ประเมินจากการบรรยายในชั้น
เรียน 
2. ประเมินจากการซักถามระหว่าง
บรรยาย 
 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

1. บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน 
2. ซักถามและร่วมอภิปราบระหว่าง
บรรยายในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเข้ าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พัฒนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  
 
 
 

 
 

 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2.  ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น เลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

1. ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน  
2. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย  
 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เก่ียวกับกฎหมาย
ได้ 

 5.4 สามารถสื่อสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้ 

 
 



   
 

 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 

1. ชี้แจง แนะน าข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายวิชา 
2. การกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 
    - สาเหตุการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน 
    - การป้องกันแก้ไขการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน 
    - หลัก Parens Patriae ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิด 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power 
Point, 
บทความวิชาการ เรื่อง 
Parens Patriae ใน
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชน และ 
ที่มาและปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 
 
 
 
 

2 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
    - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
    - ลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 
    - สถานะของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

3-4 ศาลเยาวชนและครอบครัว 
    - ประวัติความเป็นมาของศาลเยาวชน

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 



   
 

 

และครอบครัว 
    - ที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัว 

- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลเยาวชน
และครอบครัว 

- เขตอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

- การโอนคดีตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

 

5-6 การด าเนินการเกี่ยวกับการจับกุม การ
สอบถามเบื้องต้น การแจ้งข้อกล่าวหา             
การสอบสวน การควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชน และท่ีปรึกษากฎหมาย 
    - การจับกุมเด็กและเยาวชนและการ
เปรียบเทียบปรับ 

- การสอบถามเบื้องต้นและการแจ้งข้อ
กล่าวหา 

- วิธีการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน
ภายหลังจากการถูกจับและการสอบสวน 

- การสืบเสาะข้อเท็จจริงของเด็กและ
เยาวชน 

- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

7-8 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา                                        
และกระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
    - มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด 

- การฟ้อง การผัดฟ้อง และการถอน
ฟ้องเด็กและเยาวชน 

- การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนใน
ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล 

- การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด 

- การปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว 

- การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า

6 
 
 
 
 

บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 
 



   
 

 

ความผิด 
9 สอบกลางภาค 
10 กระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ

ครอบครัว (ต่อ) 
    - การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด (ต่อ) 

- การปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว (ต่อ) 

- การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด (ต่อ) 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

11-12 
 
 
 
 

การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน 
    - การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
แทนการลงโทษทางอาญา 

- การปล่อยในกรณีท่ีมีค าพิพากษา
ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าและขั้นสูง 

- การรอการก าหนดโทษและการรอ
การลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดทางอาญา 

- การบังคับโทษปรับส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญา 

6 
 
 

บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 
 

13-14 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่
ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

15 การอุทธรณ์และการฎีกา 
    - การอุทธรณ์คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

- การฎีกาคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

16 สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชา 3 พูดคุยและซักถาม อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
17-18 สอบปลายภาค 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 



   
 

 

ล าดับ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

(ข้อ 1.1, 1.2, 1.3) 
สังเกตพฤติกรรม 
 

ทุกสัปดาห์ - 

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

สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาค
เรียน 

9 และ 17-18 40 และ 60 

3 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ  
(ข้อ 4.1, 4.3, 4.4) 

ความร่วมมือในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายของนิสิตในกลุ่ม 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ด้านการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี  
(ข้อ 5.1, 5.4) 

การซักถามและอภิปรายในเนื้อหาวิชา
และในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทุกสัปดาห์ - 

 
 
 
 
 

 



   
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2561. คดีเยาวชนและครอบครัว. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ประเทือง ธนิยพล.  (2538).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีครอบครัว.  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. 2556. คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาและไทย : 
ความเหมือนที่แตกต่าง. รัฐสภาสาร, 64(2) : 109-120. 

ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2559. Parens Patriae ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน. 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 45(4) : 1040-1052. 

ปพนธีร์ ธีระพันธ์. 2560. ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารปาริชาต, 30(1) : 35-50. 

สมชัย ฑีฆาอุตมากร.  (2555).  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง. 

 
 
 
 
 



   
 

 

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 


