คํานํา
วิชากกฎหมายแพ่งหลักทัว่ ไปเป็ นการศึกษาความเป็ นมา แนวคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมาย
เอกชนและหลักกฎหมายมหาชน รวมทังศึ
้ กษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัด
ประเภทและหมวดหมูข่ องกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช้ การตีความ ผล
บังคับและการบังคับตามกฎหมาย สิทธิหน้ าที่และการใช้ สิทธิ รวมทังการใช้
้
สิทธิเกินส่วน นิรโทษกรรม
หลักสุจริ ต หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

วิชากฎหมายแพ่งหลักทัว่ ไป
อาจารย์โชคดี นพวรรณ

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

1

3

4
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หมวด 6

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การออกข้ อสอบ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

2561203

(ภาษาไทย) กฎหมายแพ่งหลักทัว่ ไป (3-0)
(ภาษาอังกฤษ) Civil Law : General Principle

2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์ วิชาหลัก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นาย โชคดี นพวรรณ
นาย สรศักดิ์ มัน่ ศิลป์
โทรศัพท์ภายใน 5842
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
20 กันยายน 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 เพื่อวางรากฐานทางทฤษฎี กฎหมายเพื่อให้ นกั ศึกษานําไปปรับใช้ ในการศึกษากฎหมายใน
ระดับต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิ ช าใหม่ ที่ พัฒ นาขึน้ เพื่ อใช้ ใ นการจัดการเรี ย นการสอนสํ า หรั บหลัก สูตรนิ ติ ศาสตร
บัณฑิต ซึง่ เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
ศึกษาความเป็ นมา แนวคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชนและหลักกฎหมายมหาชน รวมทังศึ
้ กษา
รายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณทางสังคมอื่นๆ
ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมาย สิทธิหน้ าที่และ
การใช้ สิ ทธิ รวมทัง้ การใช้ สิ ทธิ เ กิ นส่วน นิรโทษกรรม หลักสุจ ริ ต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง ตามที่
บัญญัตไิ ว้ ใน ปพพ.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา ไม่มี

สอนเสริ ม

ฝึ กปฏิบตั ิ / งานภาคสนาม
ศึกษาด้ วยตนเอง
/ การฝึ กงาน
ไม่มี
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
การสอน 3 ชัว่ โมง/ สัปดาห์ และการให้ คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงโดย
ประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) การเคารพหน้ าที่ และแสดงความรับผิดชอบต่อการเรี ยน การกระทํา และความคิด
ของตนเอง
2) ความเป็ นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
3) การแสดงความรับผิดชอบต่องานกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นความร่วมมือ และการรักษา เวลา
ในการทํางาน
4) ความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรมในการสอนและการประเมินผล
5) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตามอย่างเหมาะสม
1.2 วิธีการสอน
1.บรรยายเนื ้อหาทางทฤษฎีประกอบกับตัวอย่างที่ทําให้ เกิดความเข้ าใจ โดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญด้ วยการแทรกกิจกรรมในห้ องเรี ยน
2.มอบหมายงานและมีกําหนดเวลาในการส่งกิจกรรม
3. กิ จ กรรมนํ า เสนอความรู้ หน้ าชัน้ เรี ยนเกี่ ย วกับประเด็น ปั ญ หาและวิธี การปรั บใช้
กฎหมายแพ่ง เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะเชาว์ปัญญาด้ านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การฝึ กให้ นกั ศึกษารับฟั ง ให้ เกียรติ และให้ ความเคารพในความคิดของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การพิจารณาจากผลงานที่นกั ศึกษาได้ กระทํา
2) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนและการ
ทํางานกลุม่

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1) นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้ าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา แนวคิด และบ่อเกิดของหลัก
กฎหมาย ทังหลั
้ กกฎหมายเอกชนและหลักกฎหมายมหาชน
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2) นักศึกษาจะมีความรู้ในเรื่ องความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย รวมถึงการบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย
3) นักศึกษาจะมีเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณทางสังคมที่
เกิดขึ ้นทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั และมีความรู้ในระบบกฎหมายหลักที่ปรากฎอยูใ่ นโลกปั จจุบนั
4) นักศึกษาจะมี ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ การตีความ ผลบังคับและการบังคับใช้
กฎหมายได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับระบบกฎหมายของประเทศไทย
5) นักศึกษาจะมี ความเข้ าใน และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ อง สิทธิหน้ าที่ การใช้
สิทธิ รวมทังการใช้
้
สิทธิเกินส่วน นิรโทษกรรม หลักสุจริ ต และหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งตามที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ใน ปพพ.
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายให้ ความรู้เชิงทฤษฎี
- นําความรู้เชิงทฤษฎีมาวิเคราะห์ ปรับใช้ กบั เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั
- ให้ นกั ศึกษาได้ รับผิดชอบงานที่มอบหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพและตรงต่อเวลา
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตตรวจสอบโดยการให้ ทําแบบฝึ กหัดประเมินความรู้ตนเอง
- ตรวจสอบและประเมินจากผลงานที่ได้ มอบหมายให้ ทํา
- การประเมินผลจากการสอบปลายภาค ร้ อยละ
60 คะแนน โดยทดสอบ
ความรู้ด้วยข้ อสอบอัตนัย

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1).นักศึกษามีทกั ษะ และความสามารถในสังเคราะห์แยกองค์ประกอบที่สําคัญของทฤษฎีทาง
กฎหมาย ประกอบกับการวิเคราะห์และปรับใช้ ทฤษฎีทางกฎหมายกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้น
2) นักศึกษามีความสามารถในการปรับใช้ กฎหมาย โดยนําบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และหลัก
ทฤษฎีกฎหมายมาปรับใช้ ได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะยังประโยชน์
ให้ แก่ทกุ ฝ่ ายในสังคม
3) นักศึกษาจะต้ องสามารถสืบค้ นหาข้ อมูลทางกฎหมาย (คําอธิบายกฎหมาย คําพิพากษา
ฎีกา) ผ่านทางสื่อข้ อมูลในทุกสื่อได้ และสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างสังเขป

7

มคอ. 3

3.2 วิธีการสอน
- มีการบรรยายรายชัว่ โมงในห้ องเรี ยน
- กิจกรรมการฝึ กการสังเคราะห์แยกองค์ประกอบ การวิเคราะห์ปรับใช้ ทฤษฎีทางกฎหมาย
- ให้ นกั ศึกษาฝึ กหัดในการค้ นคว้ า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดทําเป็ นรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- ประเมินการทํากิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความรับผิดชอบการทํางานกลุม่
2) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในชันเรี
้ ยน กลุม่ และผู้สอน
3) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2.รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
3.รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการค้ นหาข้ อมูลโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กําหนดให้ มีการนําเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น powerpoint
5.3 วิธีการประเมินผล
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- ประเมินการนําเสนอในการการอ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอ
งานผ่านการใช้ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อการสอน
จํานวน
กิจกรรมการสอน
สื่อการ
ที่
ชั่วโมง
สอน
1. มีการแจ้ งวัตถุประสงค์
1
3
ใบงาน อธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ - ใบความรู้
แผนการเรี ยนและ
ของวิ ช า รวมถึ ง เกณฑ์ ก าร
เกณฑ์ใน การวัดผลและ
วัดผล
ประเมินผล การเรี ยนให้
นักศึกษาทราบ ก่อนเรี ยน
2-3

4

5-6

7-8

วิธีการศึกษากฎหมาย

ประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมา แนวคิด และ
บ่อเกิดของหลัก
กฎหมาย ทังหลั
้ ก
กฎหมายเอกชนและ
หลักกฎหมายมหาชน
ศึกษาความหมาย
ขอบเขต การจัด
ประเภทและหมวดหมู่
ของกฎหมาย
ศึกษาหลักการ
เหตุผล ขันตอน
้
กระบวนการในการ
บัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการ
ยกเลิกกฎหมาย
ศึกษาทําความเข้ าใจ

ผู้สอน
- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

3

- บรร ยาย พร้ อ มตั ว อย่ า ง - ใบความรู้
ประกอบ
- อภิ ป รายวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ ในเนื อ้ หาที่
เรี ยน

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

3

- บรร ยาย พร้ อ มตั ว อย่ า ง - ใบความรู้
ประกอบ
- ตัวอย่าง
- อภิ ป รายวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ ในเนื อ้ หาที่
เรี ยน

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

6

- บรร ยาย พร้ อ มตั ว อย่ า ง - ใบความรู้
ประกอบ
- ตัวอย่าง

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์
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- บรรยายพร้ อมตัวอย่าง
ประกอบ

- นายโชคดี
นพวรรณ

-ใบความรู้
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9-10

11

ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณทาง
สังคมที่เกิดขึ ้นทังใน
้
อดีตและปั จจุบนั และ
ศึกษาระบบกฎหมาย
หลักที่ปรากฎอยู่ใน
โลกปั จจุบนั
ศึกษาทําความเข้ าใจ
ในการใช้ การตีความ
ผลบังคับและการ
บังคับใช้ กฎหมายได้
อย่างถูกต้ อง
สอดคล้ องกับระบบ
กฎหมายของประเทศ
ไทย
ศึกษาทําความเข้ าใน
เรื่ อง สิ ท ธิ ห น้ าที่ การ
ใช้ สิทธิ

-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในเนื ้อหาที่
เรี ยน

12

- บรรยายพร้ อมตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในเนื ้อหาที่
เรี ยน

-ใบความรู้

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

9

- บรร ยาย พร้ อ มตั ว อย่ า ง - ใบความรู้
ประกอบ
- จัดแบ่งกลุม่ อภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในเนื ้อหาที่เรี ยน
- บรรยายพร้ อมตัวอย่าง
-ใบความรู้
ประกอบ

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์

12-13

ศึกษาการใช้ สิ ทธิ เกิ น
ส่วน และนิรโทษกรรม

9

14-15

หลัก สุ จ ริ ต และหลั ก
ทั่ ว ไปของกฎหมาย
แพ่ ง ตามที่ บัญ ญั ติ ไ ว้
ใน ปพพ.สรุปการสอน
สรุปการสอน

-

บรรยาย อภิปรายข้ อคิดเห็น

-

ให้ นัก ศึก ษาสอบถามระเด็ น ปั ญหาต่างๆ

16

-

- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์
- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์
- นายโชคดี
นพวรรณ
-นายสรศักดิ์
มัน่ ศิลป์
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2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1
การตอบแสดงความ
คิดเห็น
2
3.1
เขียนรายงานต่างๆ 3.2 ข้ อ 3
3.3 ข้ อ 3
3.4 ข้ อ 3
3.5 ข้ อ 2, 3
3
3.2 ข้ อ 3
การเขียนบันทึกการ 3.3 ข้ อ 3
สอนรายวิชา
3.4 ข้ อ 3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน

การตอบคําถามของ
นักศึกษา

2-16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10

มอบหมายงานรายบุคคล

13

30

มอบหมายงานรายบุคคล

14

20

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กฎหมายแพ่งหลักทัว่ ไป. สมยศ เชื ้อไทย, สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ .
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมาย. ประสิทธิ์ ปิ วาวัฒนพาณิชย์, สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ .
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมาย “หยุด แสงอุทยั ” สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ .
เอกสารประกอบการสอน. “โชคดี นพวรรณ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน. “โชคดี นพวรรณ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หนังสืออ่านนอกเวลา ลว.สุดท้ าย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การ
เรี ยนการสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
1.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
- จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
1.การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
2.มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ป ระสิท ธิ ผ ลรายวิ ช า ได้ มี ก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
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1.ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้ อ 4
การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย จํานวน 3 ข้ อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้ านพุทธพิสยั ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี ้
บทที่ 1 -4
จํานวน 1 ข้ อ
บทที่ 5-7
จํานวน 1ข้ อ
บทที่ 8-10
จํานวน 1 ข้ อ
รวม
ร้ อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20
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