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รายวิชา กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2564506 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ผสู ้ อน นายจักรกฤษณ์ เฉลิมโชคปรี ชา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2555 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
8 ตุลาคม 2555

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักทัว่ ไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชน การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายเด็ก
2).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการป้ องกันแก้ไข
3).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของการจัดตั้งศาลเยวชนและครอบครัว
4).เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําเอาความรู ้ที่ได้ไปใช้งานได้จริ ง แก้ไขสถานการณ์อนั เกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเฉพาะ
เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
พิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
- เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชน ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายเด็ก สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การป้ องกันแก้ไข เจตนาของ
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับตามคําพิพากษา และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ตาม
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว การบังคับตามคําพิพากษา และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
- อภิปรายกลุ่ม
-กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้

- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย

2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้รับ
ได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของกับกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ประวัติความ
เป็ นมาของกฎหมายเด็ก สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การป้ องกันแก้ไข เจตนาของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
วิธีพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับตามคําพิพากษา และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของกับกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของกฎหมาย
เด็ก สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การป้ องกันแก้ไข เจตนาของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาพิพากษา
คดี การบังคับตามคําพิพากษา และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
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3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณี ศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของกับกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ประวัติความ
เป็ นมาของกฎหมายเด็ก สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การป้ องกันแก้ไข เจตนาของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
วิธีพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับตามคําพิพากษา และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายในส่วนทีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อ่านบทความ ข่าวหนังสื อพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรี ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่
1

หัวข้ อ/รายละเอียด
แนะนําตัวอาจารย์และนักศึกษา
อาจารย์แนะนําวิธีการเรี ยน การ
ประเมินผล และการทําข้อสอบ

จํานวน
ชั่วโมง
2

2-3

บรรยายประวัติความเป็ นมาของ
กฎหมายเด็ก สาเหตุการกรทําผิดของ
เด็กและเยาวชน
และให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

4

บรรยายเรื่ อง การป้ องกันแก้ไข
เกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก และให้
ทําแบบฝึ กหัด

2

5

บรรยายเรื่ อง
-ความเป็ นมาและเจตนาของศาล
เยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
และให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

6

บรรยายเรื่ องอํานาจศาล การโอนคดี
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และให้
ทําแบบฝึ กหัด

2

7

บรรยายเรื่ องการฟ้ องคดี และให้ทาํ
แบบฝึ กหัด

2

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และwebsite
เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู ้พ้ืนฐานทาง กฎหมาย
ลักษณะตัว๋ เงินและร่ วมแสดงความคิดเห็น
1.เข้าสู่เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

6
สัปดาห์ ที่
8

หัวข้ อ/รายละเอียด
เก็บคะแนนระหว่างภาค

จํานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

ทดสอบด้วยข้อสอบอัตนัย

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบท

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษา
ทางหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

9

บรรยายเรื่ องการพิจารณาคดีอาญา
และให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

10

บรรยายเรื่ องการพิจารณาคดีอาญา
และให้ทาํ แบบฝึ กหัด
บรรยายเรื่ องการเปลี่ยนโทษและการ
ใช้วธิ ีการสําหรับเด็กและเยาวชน และ
ให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

บรรยายเรื่ องการอุทธรณ์-ฏีกา และให้
ทําแบบฝึ กหัด

2

บรรยายเรื่ องการพิจารณาคดี
ครอบครัวและให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

14

บรรยายเรื่ องการบังคับตมคําพิพากษา
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน และให้ทาํ แบบฝึ กหัด

2

15

สรุ ปขอบเขตข้อสอบและส่งรายงาน
รายบุคคล
สอบปลายภาค

2

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

3

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

11

12

13

16

2

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

จักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

7
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

1

สอบท้ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

2

คะแนนเก็บระหว่างภาค

3

การเข้าชั้นเรี ยนวิเคราะห์ การทํางานกลุ่มและผลงาน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรี ยน

สัปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
50%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการศึกษาค้นคว้ า
1)เกษวรางค์ จิณะแสน. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนที่อยูร่ ะหว่างถูกคุมประพฤติใน
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนกลาง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
2)ประเทิน มหาขันธ์. การกระทําผิดกฎหมายของเยาวชนไทย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522
3)ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. การจําแนกและ สื บค้นหาสาเหตุ แห่ งการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชน. กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2548.
4)ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. สารพันกฎหมาย ที่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ควรรู ้, 2549.
5)ศรี เวียง ไพโรจน์กุล และคณะ. คู่มือปฏิ งานของทีมสหวิชาชี พในกระบวนการคุม้ ครองเด็ก. กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิ
ศูนย์พิทกั ษ์สิทธิเด็ก. 2547.

8
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้

