รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2564305

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedures

1.2 จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์ วิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศักดา ศรีทิพย์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11505
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ นั กศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ฎี กาคาพิ พากษาหรือคาสั่งของศาล
ตลอดถึงบทจ ากัดการต้องห้ ามอุท ธรณ์ ฎีกา และวิธีการขออนุญ าตและรับรองอุทธรณ์ ฎีกา ตลอดจน
ข้อยกเว้นการอุทธรณ์ ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล และนอกจากนั้นศึกษาถึง วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษาว่า คู่ความในคดีมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างไร ส่วนบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีนั้น การบังคับคดีมี
วิธีการอย่างไรและบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิบังคับคดีและถูกบังคับคดี
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดาเนินคดีในศาล
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
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3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษาตลอดถึงวิธีการบังคับคดี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ตลอดถึงบทจากัดการต้องห้ามอุทธรณ์
ฎีกา และวิธีการขออนุญาตและรับรองอุทธรณ์ฎีกา ตลอดจนข้อยกเว้นการอุท ธรณ์ ฎีกาคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาล และนอกจากนั้นศึกษาถึง วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาว่า คู่ความในคดีมีสิทธิและหน้าที่ต่อ
กันอย่างไร ส่วนบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีนั้น การบังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิบังคับ
คดีและถูกบังคับคดี
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฎิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
1.อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาในห้องเรียน หรือผ่าน Social Network เช่น
Facebook หรือ Line
2.อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปด้านกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีบุคลิกภาพ
ที่ดี
2. นักศึกษามีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายและการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่อาจารย์มอบหมาย
4. นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
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วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการ
แทรกกิจกรรมในห้องเรียน เช่น กิจกรรมวิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย เพื่อให้ทราบคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดาเนินคดี ไม่ใช้ช่องว่างกฎหมายไปในทางมิชอบ
2. มอบหมายงานและมีกาหนดเวลาส่งกิจกรรมวิเคราะห์และสังเคราะห์คาพิพากษาฎีกาย่อยาว
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการแทรกกิจกรรมการเรียน เช่น กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ย่อยให้ร่วมกันวิเคราะห์
และสั งเคราะห์ คาพิพากษาฎีกาย่ อยาวเกี่ยวกับ กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง เพื่อให้ นักศึกษามีความ
รับผิดชอบร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. กิจกรรมน าเสนอความรู้ห น้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ ประเด็นปั ญ หาและวิธีการปรับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเชาว์ปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ รวมทั้งการสื่อสารโดยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1.ตั้งโจทย์คาถามเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายด้านจริยธรรมเบื้องต้นในการดาเนินคดีในศาล
2.ประเมินกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวิเคราะห์และสังเคราะห์คาพิพากษาฎีกาย่อยาว ด้านความรู้เรื่อง
ประเด็นปัญหา และวิธีการปรับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างถูกต้องและเหมาะสม และส่งงาน
ตรงตามกาหนดเวลา
3.นาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน ทั้งด้านบุคลิกภาพที่ดี และการสื่อสารโดยถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.2 ด้านความรู้
ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
ทราบถึงการอุทธรณ์ ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ตลอดถึงบทจากัดการต้องห้ามอุทธรณ์
ฎีกา และวิธีการขออนุญาตและรับรองอุทธรณ์ฎีกา ตลอดจนข้อยกเว้นการอุทธรณ์ ฎีกาคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาล และนอกจากนั้นศึกษาถึง วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาว่า คู่ความในคดีมีสิทธิและหน้าที่ต่อ
กันอย่างไร ส่วนบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีนั้น การบังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิบังคับ
คดีและถูกบังคับคดี
วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย เริ่มจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค3
และภาค 4 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการแทรกกิจกรรมในห้องเรียน เช่น กิจกรรมกลุ่ม ย่อยร่วมกัน
ตีความตามตัวบทกฎหมาย กิจกรรมปรับใช้ตัวบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงด้านขั้นตอนการดาเนินคดีใน
ศาล เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตัวบทมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. มอบหมายให้นักศึกษาอ่านคดีศึกษาจากคาพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จะได้เข้าใจกระบวนการปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงอย่างตรงประเด็นและถูกต้อง
3. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกเขียนคาพิพากษาศาลฎีกาย่อยาว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อนาความรู้ที่ได้มาใช้ ในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายลักษณะได้อย่างถูกต้องและ
ยุติธรรม
4. กิจกรรมกลุ่มย่อย ให้นักศึกษาร่วมกันค้นคว้าคาพิพากษาศาลฎีกาย่อยาว แล้วนามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ถึงประเด็นปัญหาและวิธีการปรับใช้กฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเข้าแก้ไขปัญหา
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ที่เกิดขึ้นจริงในขั้นตอนการดาเนินกระบวนพิจารณา เพื่อการมีทักษะวิชาชีพนักกฎหมายที่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลกลางภาค
ร้อยละ 40 คะแนน โดยทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. ประเมินผลปลายภาค
ร้อยละ 60 คะแนน โดยทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบอัตนัย
4.3 ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 จะต้องพัฒ นาให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขั้นตอนการดาเนินคดีในศาล สามารถตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีในศาล
ได้ตรงประเด็นและถูกต้อง รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้เห็นประเด็นปัญหาด้านดาเนินคดีในศาล และ
นากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
วิธีการสอน
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าคาอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4
จากตาราต่างๆ และศึกษาคดีตัวอย่าง
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์คาพิพากษาด้วยตนเอง
3. มอบหมายให้นักศึกษาแสดงออกโดยการนาคาพิพากษามาวิเคราะห์
วิธีการประเมินผล
1. ให้นักศึกษาตอบคาถามโจทย์คดีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 อย่างเข้าใจ
ความหมายของตัวบทกฎหมาย
2. ให้นักศึกษาเขียนตอบโจทย์กฎหมายลักษณะวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 อย่างตรง
ประเด็นและถูกต้อง
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3. การนาเสนอรายงาน
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2. รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3. รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

4

มคอ. 3
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการสืบค้นตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ
พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3
และภาค 4 และการใช้ระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม (www.supremecourt.or.th) ในการค้นคว้าคา
พิพากษาศาลฎีกา บทความต่างๆได้
2. เข้าใจในความหมายของศัพท์ต่างๆ ของกฎหมายในกระบวนพิจารณาของศาล ในลักษณะที่เป็น
คาศัพท์เฉพาะ
3. สามารถใช้ตัวเลขในการคานวณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เช่น ระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลา
บังคับคดี
วิธีการสอน
1.การให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าตัวบทกฎหมายและคาพิพากษาฎีกาในระบบสารสนเทศของศาล
ยุติธรรม (www.supremecourt.or.th) ได้
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และนาเสนอการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากเทคนิคการค้นคว้าตัวบทกฎหมายและคาพิพากษาฎีกาในระบบสารสนเทศของศาล
ยุติธรรม (www.supremecourt.or.th) ได้
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายศัพท์เฉพาะ ของกระบวนการพิจารณาของศาล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

1

-แนะนาโครงสร้างหลักสูตร
และการศึกษาในรายวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งภาค3 และภาค 4

2-3

-วิธีการอุทธรณ์-ฎีกาคา
พิพากษาหรือคาสั่งศาล
การอุทธรณ์ข้อกฎหมาย
โดยตรงต่อศาลฎีกา

6

4-5

-ข้อจากัดสิทธิการอุทธรณ์
คาพิพากษา

6

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-แบบฝึกหัดก่อนเรียน
-แนะนาการเรียน กิจกรรมและ
การประเมินผล หนังสือและ
เอกสารที่ใช้เรียน
-ถามตอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 3.4
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที1่
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint

ผู้สอน
ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์
5

มคอ. 3
(มาตรา 224)
6

-ข้อจากัดสิทธิการอุทธรณ์
คาพิพากษา
(มาตรา 225)

3

7

-หลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา

3

8

-โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนพิพากษา
มาตรา 254

3

9

คู่ความขอคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนพิพากษา
มาตรา 264

3

10

สรุบหลักเกณฑ์วิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา

3

11

- การบังคับคดีตามคา
พิพากษา
หลักการบังคับคดี
(มาตรา 271)

3

12

- การร้องกันส่วน
(มาตรา287)

3

-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที2่
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที3่ -4
-กิจกรรมกลุ่ม อ.ให้โจทย์ปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
นักศึกษานาเสนอ สิทธิและ
ข้อยกเว้นการอุทธรณ์
-แบบฝึกหัด ครั้งที่ 1
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที5่
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที6่

ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์

บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที7่
-ใบงานทดสอบการเขียนวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที8่
-แบบฝึกหัด ครั้งที่ 2
-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint
-กิจกรรมกลุ่ม ให้จัดเตรียม
เอกสารในการบังคับคดี

ศักดา
ศรีทิพย์

-บรรยายตามเนื้อหา ประกอบ
PowerPoint

ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์

ศักดา
ศรีทิพย์
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-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที1่ 0
-บรรยายตามเนื้อหา
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที1่ 1

13

-การร้องขัดทรัพย์
(มาตรา 288)

3

ศักดา
ศรีทิพย์

14

การร้องขอหนี้ของเจ้าหนีบุ
ริมสิทธิ์

3

-บรรยายตามเนื้อหา
-วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาครั้ง
ที1่ 2

ศักดา
ศรีทิพย์

15

การร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
(มาตรา 289)

3

ขอบเขตการสอบปลายภาค

ศักดา
ศรีทิพย์

16

-สอบปลายภาค

3

การสอบปลายภาค 4 ข้อ

ศักดา
ศรีทิพย์

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
1

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

16

60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 ภาค 4
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 ภาค 4
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์,กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561), เล่ม 2,3
อุดม เฟื่องฟุ้ง,คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา,กรุงเทพฯ:
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
สมชัย ฑีฆาอุตมากร,ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 วิธีพิจาณาคดีในศาลชั้นต้น,
กรุงเทพฯ:พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย).2557.
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นคร เศรษฐ์ภูริวัจน์,คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 1 วิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา,กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม (www.supremecourt.or.th)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
1.สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2.การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ
4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
7.6 การออกข้อสอบ (Test blueprint)
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ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ โดยจาแนก ระดับของการวัดความรู้ ด้านพุทธพิสัย ตาม
แบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้
บทที่ 1 -4
จานวน 1 ข้อ
บทที่ 5-7
จานวน 1ข้อ
บทที่ 1-7
จานวน 1 ข้อ
บทที่ 8-10
จานวน 1 ข้อ
บทที่ 11-14
จานวน 1 ข้อ
รวม
ร้อยละ

ความจา
/

ความเข้าใจ
/

การวิเคราะห์
/

การสังเคราะห์
/

การประเมินค่า
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20
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