แบบ มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒๕๖๓๑๑๐ กฎหมายลักษณะมรดก
Succession Law
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต ๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยธนารัตน อนุวัฒนปรีชา
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
-ไมมี๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
-ไมมี๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักเกณฑกฎหมายลักษณะมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับ
มรดก การเสียสิทธิในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๖
๑.๒ พื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหาหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได
๑.๓ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนใหเห็นถึงความสัมพันธ
และความจําเปนของกฎหมายเรื่องนั้นกับสังคม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะมรดกไดอยางถูกตอง
๒.๒ เพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหถึงปญหาในทางกฎหมายและปญหาในทางปฎิบัติเกี่ยวกับมรดกไดอยาง
ถูกตอง
๒.๓ เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในเหตุผลที่มาแหงบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมายมรดกในสาระสําคัญและหลักทฤษฎีพื้นฐาน
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
กฎหมายลักษณะมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การเสีย
สิทธิในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความตามบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๖
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
ผูเรียน

-ไมมี-

๙๐ คาบ

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเวลาใหคําปรึกษาเปน
รายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ใ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู แ ต ล ะด า นที่ มุ ง หวั ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
รายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดานทั้ง ๕ ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึ ง การพัฒนานิสัยในการความ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม ดังหัวขอใน
การพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่กําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะทางดานนิติศาสตรตอไปนี้
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมและมีเจตคติที่ดีและถูกตอง
(๓) เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๔) มีภาวะผูนํา ผูตาม มีทักษะการทํางานเปนทีม
(๕) เคารพกฎระเบียบสังคม เสียสละ และมีจิตสาธารณะและมีความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
(๖) สามารถแกปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลัก นิติรัฐ
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
(๑) สรางวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย แตงกายตามระเบียบทีมหาวิทยาลัย
กําหนด
(๒) ปลูกฝงและใหนักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงตอเวลาในการเขาเรียนและในการทํากิจกรรมที่
กําหนด
(๓) ทํากิจกรรมที่มุงเนนความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(๔) สรางตนแบบที่ดีเปนตัวอยาง โดยเฉพาะอาจารยผูสอนตองเปนตนแบบ
(๕) ยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทําความดี เสียสละ และทําประโยชนตอสวนรวม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรมที่กําหนด
(๒) ประเมินจากการมีวินัยในเรื่องการแตงกายตามระเบียบการปฏิบัติตนของนักศึกษา
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานเปนทีมและรายงาน ผลงาน
(๔) ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
๒. ความรู (Knowledge)
การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูดานความรู หมายถึงความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ
สําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถ
เรียนรูดวยตนเองได ดังหัวขอในการพัฒนาการเรียนรูดานความรูที่กําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะทางดานนิติศาสตร
ดังตอไปนี้

๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
(๑) มีความรูในหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะมรดก
(๒) สามารถทําความเขาใจการตีความปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาในขอเท็จจริงและปญหาในขอกฎหมายที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตอง สมบูรณและทันสมัยสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบัน
(๓) สามารถวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา เพื่อใหสามารถปรับใชบทบัญญัติ
ของกฎหมายไดในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งสามารถใชเหตุผลในการใชก ฎหมายไดอยางถูก ตองแทจริงยังผลใหนักศึกษา
สามารถทําขอสอบและนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอหรือนําไปใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายภายในชั้นเรียนพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาในแตละสวนของเนื้อหา
(๒) มอบหมายประเด็น หัวขอเรื่อง คําพิพากษาฎีกาใหคนควา
(๓) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง
(๔) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอตัวอยางที่เกี่ยวของ/วิเคราะห
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงรายงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
(๒) มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนดวยขอสอบอัตนัย โดยเนนขอสอบวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎี
คําพิพากษาฎีกา เพื่อใหสามารถปรับใชบทบัญญัติของกฎหมายไดในเชิงปฎิบัติ
๓. ทักษะทางปญญา
การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวิเคราะหและ
การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน ดังหัวขอในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญาที่กําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะทางดานนิติศาสตรดังตอไปนี้
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(๑) คิดสรางสรรค อยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ
(๒) สามารถประยุกตใชองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชกับการทํางานจริงไดอยาง
สรางสรรค
(๓) สามารถบริหารจัดการงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ประยุกตความรูและทักษะการแกไขปญหาของคดีไดอยางเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะหสถานการณและความรูของนักศึกษา
(๒) การอภิปรายเปนกลุม การโตตอบ และแสดงความคิดเห็น
(๓) มอบหมายงานใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและนําเสนอ
(๔) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
(๕) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงและมีโอกาสในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
(๖) สรางกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหนักศึกษามีจิตใจบริการ

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
(๑) ประเมินผลจากการสังเกตในการโตตอบ และแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมเสริมความรู
(๒) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หมายถึ ง ความสามารถในการทํ า งานเป น กลุ ม การแสดงถึ ง ภาวะผู นํ า ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม
ความสามารถในการวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ข องตนเอง ดั ง หั ว ข อ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่กําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะทางดานนิติศาสตรดังตอไปนี้
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
(๑) มีความเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคมและยอมรับความแตกตาง
(๒) มีภาวะผูนํา รูจักหนาที่ และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกในสังคม
(๓) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น จริงใจ และมองโลกในแงดี
(๔) ตระหนักและมีความรับผิดชอบตอสวนรวมเพื่อประโยชนสาธารณะ
(๕) สามารถสื่อสารและอธิบายไดถูกตองและสามารถยุติขอเท็จจริงได
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานกลุมใหปฏิบัติ
(๒) สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีภาวะผูนํา
(๓) มีความรับผิดชอบในหนาและการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในองคกร
(๔) จัดกิจกรรมที่จะตองประสานงานกับบุคคลอื่นและกิจกรรมที่เปนประโยชนสาธารณะ
(๕) จัดใหมีขอสอบที่ฝกทักษะการสื่อสารและมีขอยุติที่มีเหตุผล
๔.๓ วิธีการประเมิน
(๑) ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม
(๒) ประเมินผลจากงานที่ไดมอบหมาย
(๓) ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสังคม
(๔) ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและทัศนคติของผูเรียน
(๕) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกันในกลุมเพื่อน
(๖) ประเมินจากแฟมสะสมงาน (portfolio) ของนักศึกษา
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข ความสามารถในการใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ
ทางดานนิติศาสตรดังตอไปนี้

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการคนควา สืบคนคําพิพากษาฎีกา
(๒) ใชเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(๓) สามารถใชเทคโนโลยีในการคนควาความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายและขอเท็จจริงไดอยางเหมาและ
ทันสมัยเพื่อนํามาใชกับการทํางานไดจริง
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูโดยเทคโนโลยีฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเอง
ในหองเรียนดวยเทคโนโลยี
(๒) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขายและซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทําได
(๓) มอบหมายงานในเชิงวิเคราะห การคิด และการตัดสินใจ
๕.๓ วิธีการประเมิน
(๑) ประเมินผลโดยการตั้งคําถามทดสอบการคิดวิเคราะหในการแกปญหา
(๒) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี
(๓) ประเมินผลจากการใชทักษะคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
(๔) ประเมินผลจากผูฟงในการเสนอผลงาน
(๕) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การใหเหตุผลในการคิดและตัดสินใจ การอภิปราย
กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอในเรียน
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช

ผูสอน

๑

-ทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน
ชี้แจงวัตถุประสงค และขอบเขต
รายวิชา

๓

ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา

๒-๓

-อธิ บ ายเรื่ อ ง ข อ ความเบื้ อ งต น
ความเปนมาของกฎหมายมรดก
ความหมายคํ าวา กองมรดก การ
ตกทอดแหงทรัพยมรดก การเป น
ทายาทและความสามารถในการ
เปนทายาท
บุ ค คลผู มี สิ ท ธิ รั บ มรดกและส ว น
แบงมรดก

๖

บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา

บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา

ผศ.ธนารัตน
อนุวฒ
ั นปรีชา

๔-๕

การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก

๖

ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา

๖-๗

สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
-การแบ ง ทรั พ ย ม รดกระหว า ง
ทายาทโดยธรรมในลําดับชั้นตางๆ

๖

๘-๙

การแบ ง สว นมรดกของทายาทโดย
ธรรมในลําดับและชั้นตางๆ ทายาทที่
เปนญาติ ทายาทที่เปนคูสมรส

๖

๑๐

พินัยกรรม แบบพินัยกรรม

๓

๑๑-๑๒

กา ร เ พิ กถ อน แล ะก า รต ก ไ ปแ ห ง
พินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม
ความเสี ย เปล า แห ง พิ นั ย กรรมหรื อ
ขอกําหนดพินัยกรรม

๖

๑๓

วิธีการจัดการและปนทรัพยมรดก
ผูจัดการมรดก

๓

๑๔

มรดกที่ไมไดรับ
อายุความ
สรุป เตรียมสอบปลายภาค

๓

๑๕

สรุปเตรียมสอบปลายภาค

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา
บรรยาย ยกตัวอยาง ถาม ตอบ
เพื่อสรางความเขาใจในชั้นเรียน
ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาและ
คําพิพากษาฎีกา

ผศ.ธนารัตน
อนุวฒ
ั นปรีชา

อัตนัย ๔ ขอ ๑๐๐ คะแนน

ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา

ผศ.ธนารัตน
อนุวฒ
ั นปรีชา
ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา
ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา
ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา

ผศ.ธนารัตน
อนุวัฒนปรีชา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
ทักษะดานคุณธรรม
จริยธรรม
ทักษะดานความรู
ทักษะทางปญญา

วิธีการประเมิน**
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
มุงเนนการสอบปลายภาคเรียน
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน, การทดสอบทักษะทาง
ปญญา
สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจรรม

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง สังเกตจากการมีสวนรวม การวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร
การนําเสนอ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

ทุกสัปดาห

-

ตามที่กําหนด
ทุกสัปดาห

๑๐๐
-

ทุกสัปดาห

-

ทุกสัปดาห

-

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
- คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก หมอมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ไมมี ๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คําพิพากษาฎีกา จัดพิมพโดย สํานักงานศาลยุติธรรม และจัดพิมพโดยเนติบัณฑิตยสภา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมิน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
จากผูสังเกตการณของผูสอนหรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา การประเมินในชั้นเรียนของนักศึกษา
ตลอดจนการประเมินโดยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. การปรับปรุงการสอน
การทํ า วิ จัย ในชั้ นเรี ย นในหั ว ข อ ที่ เ กี่ ยวข อ ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนการสอน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิหรือทีมผูสอน หรืออาจารยประจําหลักสูตร วิเคราะหปญหาและแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาอยางเหมาะสมภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมทธิ์ในการเรียนตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชาได
จากบันทึกการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือชิ้นงานที่นักศึกษาสามารถทําไดสมบูรณตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในภาค
เรียนถัดไป โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

