คํานํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3 และภาค4 ได้ บญ
ั ญัติบทกฎหมายเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล ตลอดถึงบทจํากัดการต้ องห้ ามอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการขอ
อนุญาตและรั บรองอุทธรณ์ ฎี กาตลอดจนข้ อยกเว้ นการอุทธรณ์ ฎี กาคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาล
และนอกจากนันศึ
้ กษาถึง วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษาว่า คูค่ วามในคดีมีสิทธิและหน้ าที่ตอ่ กันอย่างไร
ส่วนบทบัญญัติในชันบั
้ งคับคดีนนั ้ การบังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและบุคคลใดบ้ างที่มีสิทธิบงั คับคดีและ
ถูกบังคับคดี การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3 และภาค4 จะต้ องพัฒนาให้ นกั ศึกษามี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการดํ
้
าเนินคดีในศาล สามารถตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับขันตอนการ
้
ดําเนินคดีในศาลได้ ตรงประเด็นและถูกต้ อง รวมทังวิ
้ เคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในทางปฎิบตั ิ

วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
นาย จักรกฤษณ์ เฉลิมโชคปรี ชา

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1

1

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
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

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

11

11
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2564305
(ภาษาไทย) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (3-0)
(ภาษาอังกฤษ) Civil Procedures (3-0)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์ วิชาแกน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นาย จักรกฤษณ์ เฉลิมโชคปรี ชา
โทรศัพท์ภายใน 5842 โทรศัพท์มือถือ 086 510-0292
E-mail jacky-11@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 ชันปี
้ ที่ 3
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
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล
ตลอดถึงบทจํากัดการต้ องห้ ามอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการขออนุญาตและรับรองอุทธรณ์ฎีกา ตลอดจน
ข้ อยกเว้ นการอุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล และนอกจากนันศึ
้ กษาถึง วิธีการชัว่ คราว
ก่อนพิพากษาว่า คูค่ วามในคดีมีสิทธิและหน้ าที่ตอ่ กันอย่างไร ส่วนบทบัญญัตใิ นชันบั
้ งคับคดีนนั ้ การ
บังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและบุคคลใดบ้ างที่มีสิทธิบงั คับคดีและถูกบังคับคดี
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ขันตอนการดํ
้
าเนินคดีในศาล
2. เพื่อให้ มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาล
3. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา

ตลอดถึงวิธีการบังคับคดี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล ตลอดถึงบทจํากัดการต้ องห้ าม
อุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการขออนุญาตและรับรองอุทธรณ์ฎีกา ตลอดจนข้ อยกเว้ นการอุทธรณ์ ฎีกาคํา
พิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล และนอกจากนันศึ
้ กษาถึง วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษาว่า คูค่ วามในคดีมี
สิทธิและหน้ าที่ตอ่ กันอย่างไร ส่วนบทบัญญัตใิ นชันบั
้ งคับคดีนนั ้ การบังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและ
บุคคลใดบ้ างที่มีสิทธิบงั คับคดีและถูกบังคับคดี
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45

1

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง

6

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1 ชัว่ โมง/ สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานทัว่ ไปด้ านกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีบคุ ลิกภาพ
ที่ดี
2. นักศึกษามีระเบียบวินยั ด้ านการแต่งกายและการตรงต่อเวลาในการเข้ าเรี ยนวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่อาจารย์มอบหมาย
1.2 วิธีการสอน
1.บรรยายเนื ้อหาประกอบตัวบทกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญด้ วยการ
แทรกกิจกรรมในห้ องเรี ยน เช่น กิจกรรมวิเคราะห์ตวั บทกฎหมาย เพื่อให้ ทราบคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดําเนินคดี ไม่ใช้ ชอ่ งว่างกฎหมายไปในทางมิชอบ
2.มอบหมายงานและมีกําหนดเวลาส่งกิจกรรมวิเคราะห์และสังเคราะห์คําพิพากษาฎีกาย่อยาว โดย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญด้ วยการแทรกกิจกรรมการเรี ยน เช่น กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยให้ ร่วมกันวิเคราะห์
และสังเคราะห์คําพิพากษาฎีกาย่อยาวเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้ นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบร่วมกันเป็ นกลุม่
3. กิ จ กรรมนํ าเสนอความรู้ หน้ า ชัน้ เรี ย นเกี่ ยวกับ ประเด็น ปั ญ หาและวิธี การปรั บใช้ กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง กับปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ จริ งในสังคม เพื่อให้ นกั ศึกษามีทักษะเชาว์ปัญญาด้ านการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทังการสื
้
่อสารโดยถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.ตังโจทย์
้
คําถามเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายด้ านจริยธรรมเบื ้องต้ นในการดําเนินคดีในศาล
2.ประเมินกิ จกรรมกลุ่มเกี่ ยวกับวิเคราะห์และสังเคราะห์คําพิพากษาฎีกาย่อยาว ด้ านความรู้ เรื่ อง
ประเด็นปั ญหา และวิธีการปรับใช้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างถูกต้ องและเหมาะสม และส่ง
งานตรงตามกําหนดเวลา
3.นําเสนอความรู้ หน้ าชันเรี
้ ยน ทัง้ ด้ านบุคลิกภาพที่ดี และการสื่อสารโดยถ่ายทอดความรู้ ให้ กับ
ผู้อื่นได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
ทราบถึงการอุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล ตลอดถึงบทจํากัดการต้ องห้ าม
อุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการขออนุญาตและรับรองอุทธรณ์ฎีกา ตลอดจนข้ อยกเว้ นการอุทธรณ์ ฎีกาคํา
พิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล และนอกจากนันศึ
้ กษาถึง วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษาว่า คูค่ วามในคดีมี
สิทธิและหน้ าที่ตอ่ กันอย่างไร ส่วนบทบัญญัตใิ นชันบั
้ งคับคดีนนั ้ การบังคับคดีมีวิธีการอย่างไรและ
บุคคลใดบ้ างที่มีสิทธิบงั คับคดีและถูกบังคับคดี
2.2 วิธีการสอน
1.บรรยายเนื ้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย เริ่ มจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค
3 และภาค 4 โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญด้ วยการแทรกกิจกรรมในห้ องเรี ยน เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย
ร่ วมกันตี ความตามตัวบทกฎหมาย กิจ กรรมปรับใช้ ตวั บทกฎหมายกับข้ อเท็จ จริ ง ด้ านขัน้ ตอนการ
ดําเนินคดีในศาล เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจตัวบทมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาอ่านคดีศกึ ษาจากคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง จะได้ เข้ าใจกระบวนการปรับใช้ กฎหมายกับข้ อเท็จจริงอย่างตรงประเด็นและถูกต้ อง
3. มอบหมายให้ นักศึกษาฝึ กเขี ยนคํ าพิ พ ากษาศาลฎี ก าย่อยาว และโจทย์ ปั ญ หาเกี่ ยวกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่ อนํ าความรู้ ที่ได้ มาใช้ ในการเขียนตอบข้ อสอบกฎหมายลักษณะได้
อย่างถูกต้ องและยุตธิ รรม
4.กิจกรรมกลุม่ ย่อย ให้ นกั ศึกษาร่วมกันค้ นคว้ าคําพิพากษาศาลฎีกาย่อยาว แล้ วนํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ถึงประเด็นปั ญหาและวิธีการปรับใช้ กฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเข้ าแก้ ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึน้ จริ งในขัน้ ตอนการดํ าเนินกระบวนพิจ ารณา เพื่ อการมี ทักษะวิช าชี พ นักกฎหมายที่
สามารถนําความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินผลระหว่างภาค ร้ อยละ 40 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื ้อหาดังนี ้
-แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนในเชิงการเขียนตอบในการใช้ ความรู้ปรับกับข้ อเท็จจริง
-กิจกรรมวิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาใช้ ในการทดสอบความรู้ข้อกฎหมาย
-ทดสอบระหว่างภาคด้ วยคดีตวั อย่าง
2.ประเมินผลปลายภาค ร้ อยละ60 คะแนน โดยทดสอบความรู้ด้วยข้ อสอบอัตนัย
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 จะต้ องพัฒนาให้ นกั ศึกษามีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการขันตอนการดํ
้
าเนินคดีในศาล สามารถตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีใน
ศาลได้ ตรงประเด็นและถูกต้ อง รวมทังวิ
้ เคราะห์และสังเคราะห์ ให้ เห็นประเด็นปั ญหาด้ านดําเนินคดีใน
ศาล และนํากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปปรับใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
3.2 วิธีการสอน
1.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาค้ นคว้ าคําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และ
ภาค 4 จากตําราต่างๆ และศึกษาคดีตวั อย่าง
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์คําพิพากษาด้ วยตนเอง
3.มอบหมายให้ นกั ศึกษาแสดงออกโดยการนําคําพิพากษามาวิเคราะห์
3.3 วิธีการประเมินผล
1.ให้ นกั ศึกษาตอบคําถามโจทย์คดีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 อย่าง
เข้ าใจความหมายของตัวบทกฎหมาย
2.ให้ นกั ศึกษาเขียนตอบโจทย์กฎหมายลักษณะวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 อย่าง
ตรงประเด็นและถูกต้ อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1.พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
2.พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
3.พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา
3.การนําเสนอรายงาน

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2.รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
3.รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.การใช้ ระบบสารสนเทศของศาลยุตธิ รรม (www.supremecourt.or.th) ในการค้ นคว้ าบท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 และ คําพิพากษาศาลฎีกา บทความต่างๆได้
5.2 วิธีการสอน
1.การให้ นกั ศึกษาสามารถค้ นคว้ าตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาในระบบสารสนเทศของ
ศาลยุตธิ รรม (www.supremecourt.or.th) ได้
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ให้ ค้นคว้ าตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาในระบบสารสนเทศของศาลยุตธิ รรม
(www.supremecourt.or.th) ได้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน3
สัปดาห์ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

-แนะนําโครงสร้ าง
หลักสูตรและการศึกษาใน
รายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งภาค3
และภาค 4

2

-วิธีการอุทธรณ์-ฎีกาคํา
พิพากษาหรื อคําสัง่ ศาล

3

3-4

-ข้ อจํากัดสิทธิการอุทธรณ์
คําพิพากษา
(มาตรา 224)

6

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่1
นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่1
-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่2
-แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่2

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา
นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา
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5

-ข้ อจํากัดสิทธิการอุทธรณ์
คําพิพากษา
(มาตรา 225)

3

-บรรยายตามเนื ้อหา
นายจักรกฤษณ์
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้ เฉลิมโชคปรี ชา
ที่3-4

6

-หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา

3

7

-โจทก์ขอคุ้มครองชัว่ คราว
ก่อนพิพากษา
มาตรา 254

3

-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่5
-แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่3
-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่6

8

คูค่ วามขอคุ้มครอง
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา
มาตรา 264

3

บรรยายตามเนื ้อหา
นายจักรกฤษณ์
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้ เฉลิมโชคปรี ชา
ที่7
-แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่4

9

สรุบหลักเกณฑ์วิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา

3

10

- การบังคับคดีตามคํา
พิพากษา
หลักการบังคับคดี
(มาตรา 271)
- การร้ องกันส่วน
(มาตรา287)

3

-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่8
-ทดสอบโจทย์การอุทธรณ์และ
วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา 2
ข้ อ
-บรรยายตามเนื ้อหา
-แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่5

11

3

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

-บรรยายตามเนื ้อหา
นายจักรกฤษณ์
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้ เฉลิมโชคปรี ชา
ที่10
10
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12

-การร้ องขัดทรัพย์
(มาตรา 288)

3

การร้ องขอเฉลี่ยทรัพย์
(มาตรา 289)

3

15

สรุปเนื ้อหาก่อนสอบปลาย
ภาค

16

-สอบปลายภาค

13-14

-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่11
-แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครัง้ ที่6
-บรรยายตามเนื ้อหา
-วิเคราะห์คําพิพากษาฎีกาครัง้
ที่12

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

3

ขอบเขตการสอบปลายภาค

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

3

การสอบปลายภาค 4 ข้ อ

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

นายจักรกฤษณ์
เฉลิมโชคปรี ชา

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
70%

1

สอบท้ ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

3

การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 ภาค 4 พร้ อม
นําเสนอในรูปแบบ Power point
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 ภาค 4
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. ระบบสารสนเทศของศาลยุตธิ รรม (www.supremecourt.or.th)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิ ผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
1.การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
3.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
1.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
1.สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
2.การวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
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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 ้
1.ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้ อ 4
2.เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้
การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้ อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้ านพุทธพิสยั ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี ้
บทที่ 1 -4
จํานวน 1 ข้ อ
บทที่ 5-7
จํานวน 1ข้ อ
บทที่ 1-7
จํานวน 1 ข้ อ
บทที่ 8-10
จํานวน 1 ข้ อ
บทที่ 11-14
จํานวน 1 ข้ อ
รวม
ร้ อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/

/

/
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