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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน รายวชิาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวชิา  

 0801322 วธีิพจิารณาความอาญา 1           3(3-0-6)
          (Criminal Procedure 1)  

           หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 วา่ดว้ยหลกัทัว่ไป อ านาจพนกังาน
สอบสวน การฟ้องคดีอาญาและคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ  าคุก 
คน้ ปล่อยชัว่คราว 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.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต / รายวชิาในหมวดเอกบงัคบั 
ศึกษาทัว่ไป 
วชิาเฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น (ถา้มี) 
วชิาเอก 
วชิาเอกบงัคบั  
วชิาเอกเลือก 
วชิาโท  
วชิาประสบการเชิงปฏิบติั (ถา้มี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา รศ.กรกฎ ทองขะโชค อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน และอ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา รศ.กรกฎ ทองขะโชค อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน และอ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
 

  

  

  

  

/ 

  

  

  



   
 

 

4.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนตน้ / ชั้นปีท่ี 3 
 

5.  สถานทีเ่รียน 
วทิยาเขตสงขลาและวทิยาเขตพทัลุง 
 
 

6.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
12 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 



   
 

 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เพื่อใหนิ้สิต 

1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 มีกระบวนการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหา 
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล และสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์บนพื้นฐานความรู้ตามหลกัวชิาการทางกฎหมาย 
รวมถึงสามารถส่ือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรคใ์นรูปของผลงานทางกฎหมายได้ 

1.3 มีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มูลผา่นเทคโนโลยแีละสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เท่า
ทนั 

1.4 ใหค้วามส าคญัและมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อมทั้งมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.5 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน
เพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 
2.  วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวน
ทศัน์กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ไดเ้รียนรู้สาระ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้นการ
สร้างบณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 



   
 

 

 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 ค าช้ีแจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที ่และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศใหนิ้สิตทราบทางเวบ็ไซตห์รือติดประกาศหนา้หอ้งท างานของ
อาจารย ์

 



   
 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนทีก่ารกระจายความรับผดิชอบ (น าขอ้มูลจาก ขอ้ 3 หมวดท่ี 4 ในเล่ม มคอ.2) 
  

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ 
การวเิคราะห์ฯ 

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 
0801322 วธีิ
พิจารณา

ความอาญา1 

                  

 
 

 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเนน้ความมีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อน
นอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทน
และยดึหลกัธรรมในการด าเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียง 

(1) สอดแทรกระหว่างการเรียนการ
สอนในทุกคร้ัง 
(2) การแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผดิชอบและความมีน ้าใจ 
(3) การปฏิบติัตนอนัเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีของอาจารยผ์ูส้อน 
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้ น
เรียนและนอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับ ผิ ด ช อ บ ใน ก าร ส่ ง ง าน ต าม
ก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติั
ตน ต าม ระ เบี ยบ ขอ งคณ ะแล ะ
มหาวทิยาลยั 
 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์น
สังคมพหุวฒันธรรม รวมถึง
การเคารพ สิทธิมนุษยชน   

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยติุธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเขา้ใจใน มีการบรรยาย การอภิปราย การท า (1) ประเมินจากผลงาน  



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติ ชีวติและสังคม 

รายงานกลุ่มและรายงานเด่ียว การ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมทั้งเชิญ
วทิยากรมาบรรยาย 

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  
 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา คน้ควา้ และเพิ่มพูน
ทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกลสามารถ
 บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเอง
และสังคมได ้

 2.3 มีทกัษะปฏิบติัดา้น
กฎหมาย 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมาย
มาใชก้บัขอ้เทจ็จริงใน
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ใชก้ระบวนการกลุ่มในการอภิปราย 
สะทอ้นความคิด การคิดวเิคราะห์
และสังเคราะห์ การท าแฟ้มวิเคราะห์
ข่าวตลอดภาคการศึกษา 

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม 
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย 
(3) ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอ 
  3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไป
สร้างสรรคส์ังคม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

(1) ท ากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ
ในชั้นเรียน 
(2) ท ากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ
นอกชั้นเรียน 
 

(1) ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหวา่งบรรยายในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
(3) ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วนิิจฉยัตามหลกักฎหมาย 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น 

 4.3 จิตอาสาและท างาน



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม 

 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบั
สมาชิกในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได้
อยา่งมีความสุข 

 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พฒันาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

  

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบคน้รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอ และส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

(1) การสอนโดยใช ้power point 
ประกอบ การบรรยาย การท ารายงาน
โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้ น
เรียน 
(2) ประเมินจากผลการสอบยอ่ย 
(3) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิง
วนิิจฉยั  

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 

 5.3 มีทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัต่อการท างานท่ี
เก่ียวกบักฎหมายได ้

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้

 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 



   
 

 

 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัต ิ

1   
 
 
 
 
 

- แนะน าตวัอาจารยแ์ละนกัศึกษา  
- อาจารยแ์นะน าวธีิการเรียน การ
ประเมินผล และการท าขอ้สอบ 
- หลกัทัว่ไป ตามกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา 
 

3  บรรยาย ช้ีแจง 
แนะน าขอ้ปฏิบติั
ต่างๆเก่ียวกบั
รายวชิา/บรรยาย
เน้ือหารายละเอียด/
ใชส่ื้อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน
การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 
 
 
 

2 - ผูเ้สียหาย ตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 

3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

3 -ค าร้องทุกข ์ค ากล่าวโทษ 
 

3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 
วิเคราะห์งานวิจัย 

“การบงัคบัใชก้ฎหมายในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 4 -อ านาจการสืบสวนและสอบสวนการ
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

 5-6 การฟ้องคดีอาญา 6  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 



   
 

 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

7 
 

 

การฟ้องคดีแพง่ทีเก่ียวเนืองกบัคดีอาญา 3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

8 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงบั 3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

9 สอบกลางภาคเรียนส าหรับนิสิตสาขาวชิาอ่ืน 
10-11 การฟ้องซ ้ า การฟ้องซ้อน ในคดีอาญา 6  บรรยาย /ซกัถาม /

ใชส่ื้อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

12 คดีอาญาเลิกกนั 
-การถอนฟ้อง 
-การถอนค าร้องทุกข์ 

3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

13 
 

 

หมายในคดีอาญา 3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

14 การคน้ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา 

3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 



   
 

 

เอกสารการเรียน
การสอน 

15 การปล่อยตวัชัว่คราว 3  บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อ Power 

Point/ประกอบ
เอกสารการเรียน

การสอน 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

16 น าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 3  น าเสนอผลงาน / 
กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

รศ.กรกฎ ทองขะโชค 
อ.ณฐกนัต ์ดว้งปาน 
อ.ภาณุวฒัน์ ปานแกว้ 

17 
สอบปลายภาค 

18 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน/ลกัษณะการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

(ขอ้ 1.3, 1.4) 
สังเกตพฤติกรรม/การท ารายงาน
กลุ่ม 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ดา้นความรู้/ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 3.1, 3.2) 

สอบกลางภาคเรียน 
 

9 
 

40% 
 

สอบปลายภาคเรียน 17-18 60% 

3 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลฯ (ขอ้ 4.1, 
4.3) 

ความร่วมมือในการท างานกลุ่มของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ดา้นการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.4) 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การจดัท ากิจกรรมกลุ่ม 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบใน

ทุกสัปดาห์ - 



   
 

 

การส่งงานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 



   
 

 

1.1 ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2554). หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพฯ:  วญิญูชน 
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2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1 กรกฎ ทองขะโชค. (2554).  เอกสารประกอบการสอนกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 
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หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 



   
 

 

1.2 ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งดา้นวธีิสอน การจดักิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของ

มหาวทิยาลยั 
1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวทิยาลยั ท่ีก าหนดใหมี้การประเมิน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

ประเมินการสอนโดยการจดัประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวชิามาใชเ้พื่อ

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
3.3 กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/สัมมนาเพื่อพฒันารายวชิาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวชิา 

4.1 ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นใหง้านทะเบียนนิสิตและ

บริการการศึกษา 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 


