คํานํา
วิชา กฎหมายมรดก เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับบทบัญญัตทิ วไป
ั ่ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
พินยั กรรม วิธจี ดั การและปนั ทรัพย์มรดก มรดกทีไ่ ม่มผี รู้ บั อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 เป็ นวิชาทีจ่ าํ เป็ นทีท่ ุกคนควรต้องศึกษาเมือ่ มีการตายเกิดขึน้ ทรัพย์สนิ ของผูต้ าย
จะจัดการอย่างไร ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา ทัง้ สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและให้คาํ แนะนํา
แก่บุคคลอื่นๆทีต่ อ้ งการทราบเกีย่ วกับมรดกได้

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

3
3
4
4
6
10
11

รายวิ ชา กฎหมายมรดก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิตศิ าสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา

2563202 กฎหมายมรดก
Succession Law
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรนิตศิ าสตร์ วิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรนิตศิ าสตร์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผสู้ อน กิตติ นีรมิตร
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่ เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่ จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษาทราบบทบัญญัตทิ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมายมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธจี ดั การ
ั
และปนทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มผี ู้รบั อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ซึ่งนักศึกษาจะสามารถ
นําเอาไปใช้ในชีวติ ประจําวันและให้คาํ แนะนําแก่บุคคลอื่นได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจความหมายทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายมรดก

2. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงสิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
3. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบวิธกี ารเขียนพินยั กรรม
4. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบวิธกี ารจัดการและปนั ทรัพย์มรดก
5. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบวิธกี ารจัดการมรดกทีไ่ ม่มผี รู้ บั
6.เพื่อให้นกั ศึกษาทราบอายุความคดีมรดก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
สิง่ แวดล้อม

ศึกษาถึงแนวความคิด วิธกี ารต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

2. จํานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อภาค สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง 6
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาในห้องเรียน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒ นาผู้เ รีย นให้ม ีความรับ ผิด ชอบ มีวินัย มีความซื่อสัต ย์ใ นการใช้ถ้อยคํา ทางกฎหมาย โดยมีคุณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภ าวะความเป็ น ผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํา งานเป็ น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด แย้งและลํา ดับ

ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
นักศึกษาเข้าใจความหมายทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ทราบวิธกี ารเขียนพินยั กรรม
วิธกี ารจัดการและปนั ทรัพย์มรดก วิธกี ารจัดการมรดกทีไ่ ม่มผี รู้ บั อายุความคดีมรดก

2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหา
บทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศกึ ษา
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการ
- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือ่ การป้องกันและแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ จากการศึกษากฎหมายมรดก
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษากฎหมายมรดก
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
ทดสอบท้ายชัวโมงและปลายภาค
่
โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายมรดกที่เป็ นปั ญหา อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น
- รายงานทีน่ ําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟงั การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชัน้ เรียน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําบทเรี ยนและเป็ นการสอบถาม
ความรู ้พ้ืนฐานทาง
กฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
แนะนําวิธีการเรี ยน การประเมินผล
และการทําข้อสอบ

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้
ชัวโมง
่
(ถ้ามี)
3
1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา

ผู้สอน

อ.กิตติ
รายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิชา นีรมิตร
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู ้พ้ืนฐานทาง กฎหมาย
และร่ วมแสดงความคิดเห็น

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
บทที่ 1 บททั่วไป
2

ลักษณะกฎหมายมรดก
ความเป็ นมาของกฎหมายมรดก
แบบอย่างทีก่ ฎหมายมรดกของไทย
นํามาประยุกต์ใช้
การบัญญัตกิ ฎหมาย

3-5

6-8

9 - 11

บทที่ 2 ทรัพย์ มรดก
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
การเป็ นทายาทโดยธรรม
การถูกกําจัดไม่ให้ ได้ มรดก
การตัดมิให้ รับมรดก
การสละมรดก
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
พระภิกษุกบั ทรัพย์สนิ
ผู้ตายมีคสู่ มรส
การแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม
สิทธิของทายาทโดยธรรมแต่ละลําดับ
การรับมรดกแทนที่
บทที่ 4 ญาติ
การแบ่งทรัพย์มรดกลําดับญาติ
การแบ่งทรัพยมรดกทายาทโดยธรรม
ลําดับที่ 3
การแบ่งทรัพยมรดกทายาทโดยธรรม
ลําดับที่ 4
การแบ่งทรัพยมรดกทายาทโดยธรรม
ลําดับที่ 5
การแบ่งทรัพยมรดกทายาทโดยธรรม
ลําดับที่ 6
ผู้สบื สันดานรับมรดกแทนที่กนั
(ในลําดับญาติ)
บทที่ 5 การแบ่ งมรดกของคู่สมรส
ลําดับและการแบ่งของคูส่ มรสทีย่ งั มี
ชีวิตอยูใ่ นการรับมรดกของผู้ตาย
ผู้สบื สันดานมีชีวติ อยู่ คูส่ มรส

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้ ผู้สอน
ชัวโมง
่
(ถ้ามี)
3
1.เข้าสู่เนื้อหาบรรยายประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

6

1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2 - 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

6

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 5 - 7
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.กิตติ
นีรมิตร

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

9

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
3.สรุปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 8 - 10
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ยังมีชีวิตอยู่
บทที่ 6 การรับมรดกแทนที่กนั
ผู้สบื สันดานมีผ้ รู ับมรดกแทนที่
คูส่ มรสยังมีชีวติ อยู่
บิดามารดกมีชีวิตอยู่ คูส่ มรส
ยังมีชีวิตอยู่
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีชีวิต
อยู่ คูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีผ้ รู ับ
มรดกแทนที่ คูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่
พี่น้องร่วมบิดาหรื อร่วมมารดาเดียวกัน
มีชีวติ อยู่ คูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่
มีพี่น้องร่วมบิดาหรื อร่วมมารดา
เดียวกันมีผ้ รู ับมรดกแทนที่ คูส่ มรส
ยังมีชีวิตอยู่
ปู่ ย่า ตา ยาย มีชีวติ อยู่
คูส่ มรสยังมีชีวติ อยู่
ลุง ป้า น้ า อา มีชีวิตอยู่ คูส่ มรสยังมี
ชีวิตอยู่
ลุง ป้า น้ า อา มีผ้ รู ับมรดกแทนที่ คู่
สมรสยังมีชีวิตอยู่
คูส่ มรสยังมีชีวติ อยูม่ ีสทิ ธิได้ รับ
มรดกทังหมด
้
ภริ ยาโดยชอบด้ วยกฎหมายก่อนใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5
คูส่ มรสกับสัญญาประกันชิวิต
การรับเงินรายปี ของคูส่ มรส
12 - 13 บทที่ 7 พินัยกรรม
ความหมายของพินยั กรรม
ผู้จดั การทําศพ
สิทธิและความรับผิดของผู้รับ
พินยั กรรม
การทําพินยั กรรมของผู้อยูใ่ น
ปกครอง

จํานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้
(ถ้ามี)

ผู้สอน

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

6

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 11 - 12
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

สัปดาห์
ที่

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด
ข้ อห้ ามในการรับทรัพย์ตาม
พินยั กรรม
ความสามารถของผู้ทําและผู้รับ
บทที่ 8 แบบพินัยกรรม
การทําพินยั กรรมของคนไทยใน
ต่างประเทศ
บุคคลที่จะเป็ นพยานในการทํา
พินยั กรรมไม่ได้
ผู้มอี ํานาจและหน้ าที่ออกกฎ
กระทรวง กําหนดอัตราค่าฤชา
ธรรมเนียม
บทที่ 9 ผลของพินัยกรรม
หลักทัว่ ไป
พินยั กรรมมีเงื่อนไข
การขอตังผู
้ ้ จดั การทรัพย์สนิ
พินยั กรรมที่มีภาระติดพัน
สิทธิของผู้รับพินยั กรรม
พินยั กรรมเพื่อการปลดหนี ้
ข้ อสันนิษฐานของกฎหมาย
การตีความพินยั กรรม
กรณีมีข้อสงสัย
การตังทรั
้ สต์
สาเหตุการตังผู
้ ้ ปกครองทรัพย์
วิธีการตังผู
้ ้ ปกครองทรัพย์โดย
ชอบด้ วยกฎหมาย
ผู้รับเป็ นผู้ปกครองทรัพย์
บทที่ 10 พินัยกรรมที่บังคับไม่ ได้
ความเสียเปล่าของพินยั กรรม
พินยั กรรมเป็ นโมฆะ
การขอเพิกถอนพินยั กรรม
บทที่ 11 ผู้จัดการมรดก
วิธีการตังผู
้ ้ จดั การมรดก
หน้ าที่ของผู้จดั การมรดก
การขอถอนผู้จดั การมรดก
การขอลาออกของผู้จดั การมรดก

จํานวน
ชัวโมง
่

3

กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้
(ถ้ามี)

ผู้สอน

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 13
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย อ.กิตติ
นีรมิตร
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 14
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้
(ถ้ามี)

ผู้สอน

บทที่ 12 การจัดการทรัพย์มรดก
สิทธิของเจ้ าหนี ้
หน้ าที่ของทายาท
อํานาจของผู้จดั การมรดก
อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก
มรดกที่ไม่มีผ้ รู ับ
อายุความคดีมรดก

16

สอบปลายภาค

3

อ.กิตติ
นีรมิตร

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

2-15
16

10%
70%

1

ทดสอบท้ายชัวโมง
่
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

3

การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กฎหมายมรดก

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

ข่าวหรื อคําพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ.2540-2554
เว็บไซต์กฎหมายของประเทศไทย
1. The Law Society of Thailand (สภาทนายความ) http://www.lawyerscouncil.or.th
2. กฎหมาย http://www.thailand108.com
3. กฎหมาย | กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th

4. กฎหมายไทย (Thai Law) http://library.bu.ac.th/subject/thailaw.cfm
5. กฎหมาย-มรดก http://www.det.ago.go.th
6. กระทรวงยุติธรรม http://www2.moj.go.th/1024/index.asp
7. เนติบณ
ั ฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thethaibar.thaigov.net/
8. รวมกฎหมายทุกฉบับ http://www.kodmhai.com/
9. ศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th/default.asp
10. ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต http://www.lawonline.co.th/
11. ศูนย์รวมความรู ้ทางด้านกฎหมายไทย http://www.geocities.com/thailegal/
12. ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/
14. สํานักงานศาลยุติธรรม http://www.judiciary.go.th/
15. สํานักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th
16. ห้องสมุด E-LIB http://www.elib-online.com/laws.html

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการเรียนรูใ้ น
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมมุ มองในเรือ่ งการประยุกต์ความรู้

การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย จํานวน 4 ข้อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู ้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้

บทที่ 1 - 3
จํานวน 1 ข้อ
บทที่ 4 - 6
จํานวน 1 ข้อ
บทที่ 7 – 10
จํานวน 1 ข้อ
บทที่ 11 - 12
จํานวน 1 ข้อ
รวม 4 ข้อ
ร้อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์
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การสังเคราะห์

การประเมินค่ า

