รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedures
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยวัลลภ หางไธสง
2) อาจารยผูสอน : อาจารยวัลลภ หางไธสง ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11505
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 พ.ย.2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เรียนรูทฤษฎี เหตุและผลของบทกฎหมายตางๆของรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
1.1.2 มี ทักษะทางภาษากฎหมายในการเขี ย นตอบข อสอบกฎหมายได อยา งกระชั บ
ถูกตอง และสามารถวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงจากคดีตัวอยางหรือคําพิพากษาฎีกาใหสอดคลองกับ
หลักกฎหมายตางๆ ไดถูกตองเหมาะสมเพื่อใชในชีวิตประจําวันได
1.1.3 มี ความสามารถในการประยุกตป ระเด็น ปญ หาและขอเท็จจริงไดอยางถูกตอง
ตอเนื่องเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.1.4 สามารถบูรณาการความรูกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับความรูใน
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใช
ศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
1.1.5 สามารถติ ดตามความกาวหนาและวิวั ฒนาการทางกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ
อาญา
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 ทักษะในการคัดสรรขอมูลเพื่อวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเขากับหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
1.2.2 ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางกัลยาณมิตร เขาใจและรับฟงความคิดเห็น
ตางของผูอื่น
1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หองสมุด
internet เปนตน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหนาที่ใหอยูบนพื้นฐานทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
1.3.3 คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หารายวิ ช ากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาให ทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ
สถานการณ โดยการออกแบบการเรีย นการสอนและจัดกิจกรรมการเรีย นรูที่เนน ผูเรีย น รวมทั้ง
ปรับปรุงการใชสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู และการประเมินการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูรวมถึงศึกษาหลักกฎหมายเพิ่มเติมจากคําพิพากษาฎีกา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจและสามารถเขาใจขอกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ ไดดีขึ้น และสามารถนําหลัก
กฎหมายลักษณะพยานไปปรับใชไดอยางถูกตอง
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3.1 คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาถึงกระบวนการในการดําเนินคดีอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาความในชั้นศาล
การอุทธรณและการฎีกา
Study the Criminal Proceeding, Inquiry, Court Procedure, Appeal and Dika
Appeal

3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ไมมีการฝกปฏิบัติ
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
line เปนตน

1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผาน Social Network เชน Facebook

2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย
1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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1) ปลูกฝงในดานศีลธรรมแกนักศึกษา โดยใช
ตัวบทกฎหมายเปนพื้นฐานสําหรับการเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม โดยประยุกตใชในการสอน
2) เนนความซื่อตรงทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
รวมถึงการรักษาความยุติธรรมในการดําเนิน
ชีวิต อันถือเปนหัวใจสําหรับนักกฎหมาย โดย
อาศัยสถานการณที่ในหองเรียนเปนสื่อ เชน
การไมทําทุจริตในการสอบ การไมลอกผลงาน
หรือความคิดของบุคคลอื่น การรูจ กั ยอมรับผิด
กรณีที่ทําผิด หรือ การไมแอบอางผลงานของ
บุคคลอื่นวาเปนของตนเอง
3) ปลูกฝงและสนับสนุนนักศึกษาในดานความ
เพียร มีอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียนโดย
ปราศจากความเกียจคราน
4) ปลูกการแตงกายใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

วิธีการสอน

ดานความรู
1) เนนการสอนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรู
และประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชา 2) เพิ่มทักษะการใชภาษากฎหมายเพื่อการ
รัฐประศาสนศาสตร
เขียนและการนําเสนอโดยการยกตัวอยาง
สอดแทรกไปในการบรรยายในแตละรายวิชา

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม
และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึก
ของผูอื่น

ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

วิธีการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่
ประเมิน

1) การทําแบบฝกหัดทดสอบ
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

1-15

1) ประเมิ น โดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ 1-15
นักศึกษาขณะอยูในหองเรียน ทํากิจกรรมหรือใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การตรงตอเวลา
ในการเขาเรียนและสงงาน
2) ประเมินจากความมานะของนักศึกษาในการ
เข า ห อ งเรี ย นเพื่ อ ฟ ง บรรยาย การใช เ วลาใน
หองสมุดเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความ
พรอมสําหรับการสอบ
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมิ น โดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ
นักศึกษาที่ประพฤติไมถูกตองตามกฎระเบียบ

วิธีการประเมิน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

60%

10%
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คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มคี วามหลากหลาย
รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตรไดอยางสรางสรรค

ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
อัตนัย
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อ
นําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏการณทาง
สังคม
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม

1) การอภิปรายกลุม
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมายงาน
เปนกลุม
3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ตามหลักวิชาการ

วิธีการประเมิน

1) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม และ
นําเสนอผลงาน
2) อภิปรายกลุม
3) วิเคราะหกรณีศึกษาเกีย่ วกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหาในวิชานั้นๆ
และใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
3) มอบหมายงานใหนักศึกษาไดคน ควา
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อนํามาประยุกตใช
4) มีการยกตัวอยางคดีที่นาสนใจหรือ
เหตุการณปจจุบันที่เปนประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อใหนักศึกษารูเทาทันสถานการณและ
พัฒนาการทางกฎหมาย

วิธีการสอน

3,5,7,12,
14,15

3,5,7,12,
14,15

สัปดาหที่
ประเมิน

10%

10%
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คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

หมายเหตุ

วิธีการสอน

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอขอมูลโดยใช
ทฤษฎีและการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้น
เรียน

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดย
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาได
วิเคราะหสถานการณจาํ ลอง และสถาน
การณจริง และนําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน
เครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรใน
รูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ

ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

3,5,7,12,
14,15

สัปดาหที่
ประเมิน

10%
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คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

2
(3 ชม.)

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ

3. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน

2. บรรยายอธิบายแนวทางการเรียนการ
สอน ความหมายและความสําคัญกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และขั้นตอนตางๆ
ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

เนื้อหาที่เรียน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนแนะนําการเรียน กิจกรรมการ

เรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารที่ใชใน
การเรียน

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ความหมาย ความสําคัญของผูเสียหาย การ กิจกรรมการเรียนการสอน :
รองทุกข การกลาวโทษ
1. บรรยายเรื่องความหมาย ความสําคัญ
ของผูเสียหาย การรองทุกข การกลาวโทษ
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
1
อธิบายแนวทางการเรียนการสอน
(3 ชม.) ความหมายและความสําคัญกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการพิจารณาคดีอาญา

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

4
(3 ชม.)

3
(3 ชม.)

สัปดาหที่
(ชม.)
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การสอบสวนและอํานาจการสอบสวน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ

เนื้อหาที่เรียน

2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการสอบสวนและอํานาจ
การสอบสวน

1. จัดอภิปรายกลุม
2. สืบคนขอมูลทาง internet

กิจกรรม/ใบงาน :

2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน

วิธีการในการนําคดีอาญาเขาสูกระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
พิจารณาโดยผูเสียหายและพนักงานอัยการ 1. บรรยายเรื่องวิธีการในการนําคดีอาญา
เขาสูกระบวนการพิจารณาโดยผูเสียหาย
และพนักงานอัยการ

หัวขอ/รายละเอียด

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. เว็บไซต

สื่อที่ใช

ผูสอน

8

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
มั่นศิลป
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
มั่นศิลป
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

หมายเรียก หมายอาญาตางๆ ไดแก
หมายจับ หมายคน หมายขัง หมายจําคุก
หมายปลอย

การสอบสวนและการพิจารณาผูเสียหาย
หรือผูตองหาที่เปนเด็กและฐานความผิดที่
ตองใชวิธีการพิเศษในคดีอาญา

6
(3 ชม.)

7
(3 ชม.)

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
5
ความหมายคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
(3 ชม.) และวิธีการในการดําเนินคดีแพงเกีย่ วเนื่อง
กับคดีอาญา

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องความหมายคดีแพง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และวิธีการในการ
ดําเนินคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการสอบสวนและการ
พิจารณาผูเสียหายหรือผูตองหาที่เปนเด็ก

เนื้อหาที่เรียน

2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการ
1. บรรยายเรื่องการหมายเรียก หมายอาญา เรียน
ตางๆ ไดแก หมายจับ หมายคน หมายขัง
2. PowerPoint
หมายจําคุก หมายปลอย

2. สืบคนขอมูลทาง internet

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุม

เนื้อหาที่เรียน

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

10
(3 ชม.)

9
(3 ชม.)

8
(3 ชม.)

สัปดาหที่
(ชม.)

2. สืบคนขอมูลทาง internet

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุม

เนื้อหาที่เรียน

และฐานความผิดทีต่ องใชวิธีการพิเศษใน
คดีอาญา
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การไตสวนมูลฟอง

-สอบกลางภาค

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการไตสวนมูลฟอง

คดีอาญา
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
- ชั้ น ตอนการพิ จ ารณาคดี อ าญาในศาล 1. จัดสอบกลางภาค
2. บรรยายเรื่ อ งชั้ น ตอนการพิ จ ารณา
ชั้นตน
คดีอาญาในศาลชั้นตน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ขอสอบกลางภาค
การทําคําฟองในคดีอาญา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการทําคําฟองใน

หัวขอ/รายละเอียด

1. เอกสารประกอบการ
เรียน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

3. เว็บไซต

สื่อที่ใช

ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

1. การตรงตอเวลาในการเขาสอบ สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการ
สอบ

3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

12
(3 ชม.)

การแกไขเพิ่มเติมคําฟองในคดีอาญา

11
(3 ชม.)

ฟองในคดีอาญา
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการแกไขเพิ่มเติมคา

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ

เนื้อหาที่เรียน

2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ

เนื้อหาที่เรียน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ
การพิพากษาจากคําฟองและคําขอทายฟอง กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการพิพากษาจากคําฟอง
และคําขอทายฟอง
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

หัวขอ/รายละเอียด

สัปดาหที่
(ชม.)

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. เว็บไซต

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

2. PowerPoint

สื่อที่ใช

ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

หัวขอ/รายละเอียด

หลักเกณฑและขั้นตอนการอุทธรณ
คดีอาญา

หลักเกณฑและขั้นตอนการอุทธรณ
คดีอาญา (ตอ)

สัปดาหที่
(ชม.)

13
(3 ชม.)

14
(3 ชม.)

สื่อที่ใช

1. จัดอภิปรายกลุม
2. สืบคนขอมูลทาง internet

กิจกรรม/ใบงาน :

การอุทธรณคดีอาญา (ตอ)
2. PowerPoint
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน 3. เว็บไซต
เนื้อหาที่เรียน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ
2. มอบหมายหัวขอรายงานกลุม เพื่อ
นําเสนอในครั้งที่ 15
3. สืบคนขอมูลทาง internet
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการ
1. บรรยายเรื่องหลักเกณฑและขั้นตอน เรียน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
ขั้นตอนการอุทธรณคดีอาญา
2. PowerPoint
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน 3. เว็บไซต
เนื้อหาที่เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการหลักเกณฑและ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
มั่นศิลป
2. การแตงกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

16
(2 ชม.)

1. นําเสนอรายงานกลุม

กิจกรรม/ใบงาน :

เนื้อหาที่เรียน

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

สอบปลายภาค

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
15
หลักเกณฑและขั้นตอนในการฎีกาคดีอาญา กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.)
1. บรรยายเรื่องหลักเกณฑและขัน้ ตอนใน
การฎีกาคดีอาญา
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน

ผูสอน
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1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน สรศักดิ์
2. การแตงกายของนักศึกษา
มั่นศิลป
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

5.2 การวัดและการประเมินผล

1) การวัดผล :
- การตรงตอเวลาและการแตงกายของนักศึกษา
- การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
- สอบปลายภาค
- รายงานกลุม
- สอบปลายภาค

10%
10%
10%
10%
60%

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก

เกียรติขจร วัจนะสวสดิ์ . (2553) คําอธิบายรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในขั้นตอนกอน
พิจาณาคดี.พิมพครั้งที่ 10.กรุงเทพ : พลสยามพริ้นติ้ง

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา

http://www.dega.supremecourt.or.th/เว็บไซตสืบคนคําพิพากษาศาลฎีกา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน

1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) ผลการสอบปลายภาค

7.3 การปรับปรุงการสอน

นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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