มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี .
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
2563113 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law of Civil Procedure 2)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร นิติศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ. ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ห้องเรี ยนไม่ระบุแน่นอน
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตลอดจนปลูกฝังให้นิสิตมี
จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ มีวินยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพต่อ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1. เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการชัว่ คราวก่อน
พิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. เพื่อให้นิสิตทราบถึงพื้นฐานกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สภาพความเป็ น
จริ งในปัจจุบนั และอนาคตได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ และฎี กา และวิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจน
การบังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และภาค 4
2. จานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
3 (3-0-6)
บรรยาย
การฝึ กปฏิบัติ
การศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริม
บ รรยาย 60 ชั่ ว โม งต่ อภ าค ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
ให้นักศึกษาได้คน้ คว้า สอนเสริ มตามความต้องการของ
การศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
นักศึกษาและเนื้อหา
(3 ชม. X 15 สัปดาห์)
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ไม่มีตารางเวลาในการจัดให้คาปรึ กษาแน่นอน แต่สามารถมาขอคาปรึ กษาได้ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ไม่มีภาระ
งานสอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เคารพสิ ทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั คุณธรรม และจริ ยธรรม โดยเน้นเรื่ องการเข้าชั้นเรี ยน การแต่งกายให้
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. บรรยาย ถาม-ตอบ ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา และ
วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
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3. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ในเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ
4. สอดแทรกเรื่ องความมีวนิ ยั และเรื่ องความรับผิดชอบไว้ในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่ มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุ ท ธรณ์ ฎี ก า และวิธี ก ารชั่วคราวก่ อนพิ พ ากษา ตลอดจนการบังคับ คดี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา และวิธีการชัว่ คราว
ก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. พิจารณาความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบในการเรี ยนโดยดูจากการเข้าชั้นเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1. ให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์
ฎีกา และวิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. ให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา
และวิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะและการใช้หลักกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา
3. ให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทนั สมัยต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี พร้ อมกับวิเคราะห์ และสรุ ปหลักกฎหมายที่นามาปรับใช้กบั กรณี ศึกษา
ดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
วิธี พิ จารณาความแพ่ ง ว่าด้วยอุ ท ธรณ์ ฎี ก า และวิธี ก ารชั่วคราวก่ อนพิ พ ากษา ตลอดจนการบัง คับ คดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา และวิธีการชัว่ คราวก่อน
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พิ พ ากษา ตลอดจนการบังคับ คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง โดยพิ จารณาจากตัวอย่างต่ าง ๆ หรื อ
กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1. ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ
2. ประยุกต์ความรู ้ในวิชานี้โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู ้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสิ นใจนั้น
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี พร้ อมกับวิเคราะห์ และสรุ ปหลักกฎหมายที่นามาปรับใช้กบั กรณี ศึกษา
ดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
วิธี พิ จารณาความแพ่ ง ว่าด้วยอุ ท ธรณ์ ฎี ก า และวิธี ก ารชั่วคราวก่ อนพิ พ ากษา ตลอดจนการบัง คับ คดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา และวิธีการชัว่ คราวก่อน
พิพ ากษา ตลอดจนการบังคับ คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง โดยพิ จารณาจากตัวอย่างต่ าง ๆ หรื อ
กรณี ศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อเนื่อง
3. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4. การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตวั ที่ดีต่ออาจารย์
4.2วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการ
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มคอ.3
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมกับวิเคราะห์และสรุ ป
หลักกฎหมายที่นามาปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
4.3วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
วิธี พิ จารณาความแพ่ ง ว่าด้วยอุ ท ธรณ์ ฎี ก า และวิธี ก ารชั่วคราวก่ อนพิ พ ากษา ตลอดจนการบัง คับ คดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎี กา และวิธีการชัว่ คราวก่อน
พิพ ากษา ตลอดจนการบังคับ คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง โดยพิ จารณาจากตัวอย่างต่ าง ๆ หรื อ
กรณี ศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1. สื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การค้นหาความรู ้เพิ่มเติมโดยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาเสนอ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมกับวิเคราะห์และสรุ ป
หลักกฎหมายที่นามาปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั โดยค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต E-Learning ในการหาข้อมูลสนับสนุนเพื่อนามาวิเคราะห์
และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
5.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการชัว่ คราวก่อน
พิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรื อ
กรณี ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มคอ.3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สั ปดาห์
ที่
1

1. แผนการสอน
หัวข้ อ

รายละเอียด
จานวนชั่วโมง
อธิ บ ายถึ ง หลัก พื้ น ฐานของ
3
การอุ ท ธรณ์ และสิ ทธิ ใ นการ
อุทธรณ์

2-4

อธิ บายกระบวนวิธีการในการ
อุทธรณ์ การห้ามมิให้อุทธรณ์ใน
ปั ญ ห า ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ข้ อ
กฎหมาย

6

5

อธิ บายถึ งเหตุ ที่ศาลชั้นต้นไม่
รับอุทธรณ์

3

6

อธิ บ ายการอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง
ระหว่ า งพิ จ ารณ า ตามมาตรา
226,227 และมาตรา 228

3

7-8

อธิ บ ายการบัง คับ คดี ต ามค า
พิพากษาและวิธีการชัว่ คราวก่อน
พิพากษา

6

9

อธิ บายเหตุ ที่ จ าเลยร้ อ งขอ
ความคุม้ ครองต่อศาล

3
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กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
การบรรยาย
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point

ผู้สอน
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม

อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม

อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม

อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม

อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม

อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
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มคอ.3
สั ปดาห์
ที่
10

11

12

13

14

15

16

หัวข้ อ

รายละเอียด
จานวนชั่วโมง
อ ธิ บ า ย เรื่ อ ง ที่ โ จ ท ก์ ข อ
3
คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ค าขอในเหตุ
3
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
ฉุกเฉิน
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
อธิ บ ายระยะเวลาในการขอ
3
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
บังคับคดี
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
อธิ บ ายการบัง คับ คดี ต ามค า
3
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
พิพากษา
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
อธิบายการร้องขัดทรัพย์
3
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
ทบทวนพร้ อ มกั บ วิ เคราะห์
3
การบรรยาย
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
แนวคาพิพากษาฎีกา
ถาม-ตอบในชั้นเรี ยน
ใช้ ไวท์บอร์ด
ใช้ Power Point
สัปดาห์สอบปลายภาค Final
3
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
*หมายเหตุ การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2563 ในสัปดาห์ที่ 1-16 จะมีการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยน และในระบบ Online ผ่านสื่ อ เช่น ระบบ Zoom Meeting หรื อ Google Meetในการ
เรี ยนการสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีควบคู่กนั ไป เพราะจานวนนักศึกษาใน
ห้องเรี ยนไม่เกิน 20 คน ดัง นักเรี ยนบางส่ วนจึงต้องศึกษาผ่านระบบ Online
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มคอ.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
งานทีใ่ ช้ ประเมินผลผู้เรียน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้
การสอบปลายภาค และสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรี ยน การอภิปราย
ทักษะทางปัญญา
ทั ก ษ ะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ประกอบกับการตอบปั ญหาในชั้นเรี ยน
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สั ปดาห์ ทกี่ าหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์ที่มีการ
เรี ยนการสอน

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
คาอธิบายกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาค 3 - 4 ผูเ้ ขียน สมชัย ฑีฆาอุตมากร
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และคาพิพากษาฎีกา
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4.ผูเ้ ขียน อรรถนิติ ดิษฐอานาจ
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4.ผูเ้ ขียน ไพโรจน์ วายุภกั ษ์
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4.ผูเ้ ขียน สมชาย จุลนิต์ ิ
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4.ผูเ้ ขียน จรัญ ภักดีธนากุล
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4.ผูเ้ ขียน สุ พิศ ปราณีตพล
คาอธิ บายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4.ผูเ้ ขียน เอื้อน ขุนแก้ว
4. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น การอุทธรณ์ ฎีกา วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา การบังคับคดี
เป็ นต้น
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มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิ ทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสิต
1. การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กบั นิสิตตั้งแต่ชวั่ โมงแรก
2. แบบประเมินความพึงพอใจผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
3. นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบความรู ้ ทั้งก่อนและหลังการศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา พัฒนาการ และผลจากการบูรณาการความรู ้
2. ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
1. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผูส้ อนของนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะของนิสิตในรายงานหลังจากการเรี ยนการสอน
3. ข้อมูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ ายวิชาการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. มี ก ารตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ตโดยคณะกรรมการก ากั บ มาตรฐานคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
1. น าข้อคิ ดเห็ นของนิ สิ ตจากข้อ 1 มาประมวลเพื่ อจัดกลุ่ ม และน าไปปรั บ ปรุ งการจัดการเรี ย นการสอนในปี
การศึกษาต่อไป
2. ดาเนินการทบทวนทุกปี การศึกษาในกรณี ที่พบปัญหา และทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

