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 มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา Cour se Specification    รหัสวชิา 0801246      ชือวชิา ทรัพย์สินและทดีนิ Proper ty and Land    รายวชิานีเป็นส่วนหนึงของหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
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   สารบัญ หมวด         หน้า หมวด 1 ข้อมูลทวัไป         3 หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์       4 หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ       5 หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      5 หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล       9 หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    13 หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  14 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
ชือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                    คณะนิติศาสตร์ /วิทยาเขตสงขลา-พทัลุง 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 
1. รหัสและชือรายวชิา              0801246 ทรัพยสิ์นและทีดิน ( Property and Land) 2. จํานวนหน่วยกิต                   3 หน่วยกิต (3-0-6) 3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    อาจารยก์ฤษฎา  อภินวถาวรกุล      (วิทยาเขตสงขลา)           ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช                 (วิทยาเขตพทัลุง) 5. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน ภาคเรียนที 1/ 2562, ชนัปีที 2 
6. รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน  (pr e-r equisite)  (ถ้าม)ี            ไม่มี 7. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-r equisites)  (ถ้ามี) 
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           ไม่มี 8. สถานทเีรียน   หอ้งบรรยาย อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพทัลุง 
9. วนัทจีัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด             1 มิถุนายน 2562           หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา: 1.1 เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัเกณฑข์องกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 3 และหลกัทวัไปของทรัพยสิ์น ชนิดของทรัพยสิ์ทธิ การไดม้าซึงกรรมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 4 และหลกัเกณฑข์องประมวลกฎหมายทีดิน           1.2 เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการวินิจฉยัประเดน็ปัญหา หรือขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึนและนาํไปใชใ้นการวินิจฉยัปัญหาหรือขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึนใหถู้กตอ้งและเป็นธรรมในสงัคม นาํไปสู่การหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีดีต่อไป          1.3 เพือใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะและหลกัการของทรัพยสิ์นและทีดินได ้         1.4 เพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรืองนนัๆอนัเกียวขอ้งกบัสังคม          1.5 เพือใหผู้เ้รียนมีแนวคิดและนิติวิธีในการตีความกฎหมายทีถูกตอ้งตามหลกัการของกฎหมายและประพฤติตนเป็นบรรทดัฐานทีดีในสังคมได ้         1.6 เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการศึกษาคน้ควา้ อนันาํมาซึงการกาํหนดประเดน็ปัญหาทีเกิดจากตวับทกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีก่อใหเ้กิดความไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นธรรมในสงัคม นาํไปสู่การหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีดีต่อไป 
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2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา           เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้พืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการนาํความรู้ ความเขา้ใจ หลกัเกณฑข์องกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 3 และหลกัทวัไปของทรัพยสิ์น ชนิดของทรัพยสิ์ทธิ การไดม้าซึงกรรมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 4 และหลกัเกณฑข์องประมวลกฎหมายทีดิน เพือเป็นพืนฐานการเรียนในวิชาอืนๆ ทีเกียวข้อง ทงันี ควรมีการเปลียนแปลงตวัอย่างอา้งอิง ให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มดา้นทรัพยสิ์นและทีดินทีได้มีความกา้วหนา้ไปตามยคุสมยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา  ประเภทของทรัพยสิ์น หลกักฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 4 ประมวลกฎหมายทีดินและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย 48 ชวัโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม การศึกษาดว้ยตนเอง 6ชวัโมงต่อสปัดาห์ 
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นหนา้หอ้งพกัอาจารย ์- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะรายทีตอ้งการ)                              
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  หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  1.  คุณธรรม จริยธรรม       1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา         มคีุณธรรม  จริยธรรม  มจีติสํานึกรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมโดยยดึหลักธรรมในการดาํเนินชีวติอย่างพอเพยีง         1.1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนน้ความมีวินยั ซือสตัยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน  ขยนัและอดทนและยึดหลกัธรรมในการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง         1.1.2  มีจิตสาํนึกรับผิดชอบในหนา้ทีต่อตนเองและสังคม         1.1.3  ตระหนกัและเห็นคุณค่าศกัดิศรีความเป็นมนุษยใ์นสงัคมพหุวฒันธรรม รวมถึงการเคารพ  สิทธิมนุษยชน                        1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยติุธรรม       1.2   วธิีการสอนทีจะใช้พฒันาการเรียนรู้              บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศึกษาเกียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมทีเกียวขอ้งกบัการใช ้กฎหมายทรัพยสิ์นและทีดิน เช่น การครอบครองปรปักษ ์ภาระจาํยอมทางจาํเป็น          - อภิปรายกลุ่ม          - กาํหนดใหผู้เ้รียนหาตวัอยา่งทีเกียวขอ้ง          - บทบาทสมมติ          - ทดสอบยอ่ย        1.3  วธิีการประเมนิผล          - พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตทีใหแ้ละตรงเวลา          - มีการอา้งอิงเอกสารทีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา          - ประเมินผลการนาํเสนอรายงานทีมอบหมาย 2.  ความรู้        2.1  ความรู้ทต้ีองพัฒนา         มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทศัน์ทกีว้างไกลเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อืนและสังคม               2.1.1  มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรรมชาติ ชีวติและสังคม               2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ และเพิมพูนทกัษะทีจาํเป็น มีโลกทศัน์ทีกวา้งไกลสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกตเ์พือพฒันาตนเองและสังคมได ้
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              2.1.3 มีทกัษะปฏิบตัิดา้นกฎหมาย 
       2.2   วธิีการสอน             บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาโดยใช ้Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง       2.3   วธิีการประเมนิผล          - สงัเกตพฤติกรรมการเรียน ความสนใจ          - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น          - ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี          - นาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
  3.1  ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพฒันา       มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  อย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล  มีความใฝ่รู้เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                (3.1.1)  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมายมาใช ้                                                     กบัขอ้เทจ็จริงในสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม          (3.1.2)   มีความมุ่งมนั ใฝ่รู้ เพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถนาํความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคม        3.2   วิธีการสอน          - การมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํรายงาน และนาํเสนอรายงานพร้อมขอ้เสนอแนะ          - อภิปรายกลุ่ม          - วเิคราะห์กรณีศึกษา ในการนาํกฎหมายทรัพยสิ์นและทีดินทีนาํมาใชใ้นปัจจุบนั          - การนาํเสนอรายงาน        3.3   วธิีการประเมนิผลทักษะทางปัญญาของผู้เรียน          - สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ ประยุกตใ์ชก้ฎหมายทรัพยสิ์นและทีดิน          - ทดสอบยอ่ย          - อภิปรายหนา้ชนัเรียน 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ         4.1  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา         มีทกัษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ทีจะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอืนในสังคมด้วยความรับผิดชอบ 
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                               (4.1.1)       เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม                   (4.1.2) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเองและผูอื้น                   (4.1.3) มีจิตอาสาและทาํงานร่วมกบัผูอื้นทงัในฐานะผูน้าํและสมาชิกของชุมชนแลสังคม                    (4.1.4) เรียนรู้ทีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสังคมทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข                  (4.1.5) มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พฒันาและทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม        4.2   วธิีการสอน          - จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา          - มอบหมายงานรายกลุ่ม           - การนาํเสนอรายงาน        4.3   วธิีการประเมนิ          - ประเมินตนเอง และเพือน ดว้ยแบบฟอร์มทีกาํหนด          - รายงานทีนาํเสนอ พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม  5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ        5.1   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพัฒนา                      มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ       สรุปประเด็นโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพือการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ                         (5.1.1)  มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาํเสนอและสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                (5.1.2)  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั               (5.1.3)  มีทกัษะในการใช้เครืองมือทีจาํเป็นทีมีอยู่ในปัจจุบนัต่อการทาํงานทีเกียวกบักฎหมายได ้              (5.1.4)  สามารถสือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมายได ้      5.2   วธิีการสอน             - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สือการสอน และทาํรายงาน โดยเนน้การนาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งทีมาขอ้มูลทีน่าเชือถือ             - นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม        5.3   วธิีการประเมนิ              - การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยสือเทคโนโลยี 
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            - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

1-2 ความหมาย ประเภทของทรัพย สวนควบ 

อุปกรณ ดอกผล 

6  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

3-4 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปในบรรพ 4 มาตรา 

1298-1303 

6  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

5 สาธารณสมบัติของแผนดิน ที่งอกริมตลิ่ง 

โรงเรือนรุกล้ํา 

3  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

6-7 การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตั้งแตมาตรา 1313-

มาตรา 1334 

6  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

8 แดนกรรมสิทธิ์และการใชกรรมสิทธิ์ 3  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

9  

10-11 กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง 6  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

12-13 ภารจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน

สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น  ภ า ร ะ ติ ด พั น ใ น

อสังหาริมทรัพย 

6  Power Point 

อภิปราย 

แบงกลุมคนควา 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

14-15 ประมวลกฎหมายที่ดิน 6  Power Point 

อภิปราย 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

แบงกลุมคนควา 

16 การนําเสนอผลงาน  3 การรายงานหนาชั้น

เรียน 

อธิบาย ซักถาม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

17 
สอบปลายภาค 

18 

รวม    

 

 กิจกรรมนอกช้ันเรียน 15 1.  จัดทําสื่อการสอน “วิชา

ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ท า ง

นิ ติ ศ ส ต ร ”  โ ด ย ก า ร ทํ า

โครงงานเผยแพรสูสังคม 

 

ผศ.ธนากร 

อ.เจษฎา 

 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ลําดับการ 

ประเมิน 
ผลการเรียนรู 

ลักษณะการประเมิน 

(เชน สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

คะแนนที่ 

ประเมิน 

1. ดาน

คุณธรรม

จริยธรรม  

 ขอ 1.3, 1.4 สังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห ผาน/ไมผาน 

2. ดาน

ความรู/ดาน

ทักษะปญญา  

  ขอ 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 

 

สอบกลางภาค/ปลายภาค 

 
9,17-18 100 
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3. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ดานบุคคล

และความ

รับผิดชอบ  

 ขอ  4.1, 4.2,4.3 สังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห ผาน/ไมผาน 

ดานการ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี  

 

ขอ 5.1,5.2 

 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการ

จัดทํากิจกรรมกลุม 

 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง

งานตามกําหนดเวลา 

 - ประเมินจากการเผยแพรความรู

กฎหมายครอบครวั ผานสื่อในการ

นําเสนอผลงาน 

ทุกสัปดาห ผาน/ไมผาน 

รวม 100% 

   2.  แผนประเมนิการเรียนรู้ (ประเมนิเฉพาะความรับผดิชอบหลัก)  
ลําดบัการประเมนิ  ลักษณะการประเมนิ (เช่น สอบ รายงาน  โครงงาน ฯลฯ) สัปดาห์ทปีระเมนิ   สัดส่วนของคะแนนทีประเมนิ 

1. ทดสอบยอ่ยครังที 1 ทดสอบยอ่ยครังที 2 4 8 0 % 
2. สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9, 17-18 40%,60 % 
3. 

วิเคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การนาํเสนอ รายงาน การทาํงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามทีมอบหมาย 

ตลอดภาค การศึกษา 0 % 

4. การเขา้ ชนัเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ คิดเห็นในชนัเรียน 
ตลอดภาค การศึกษา 0 %  
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หมวดท ี7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  1.  ตําราและเอกสารหลัก           กิตติศกัดิ ปรกติ. “เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลกัษณะทรัพย ์น. 202”, กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,.            บญัญติั สุชีวะ. คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะทรัพย.์ พิมพค์รังที 5 ปรับปรุงโดย ไพโรจน ์วายภุาพ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2542.           ประมูล สุวรรณศร. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพย.์ แกไ้ขปรับปรุงโดย พฒัน ์เนียมกุญชร, กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2541.           วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ. ป.พ.พ. บรรพ 4 วา่ดว้ยทรัพยสิ์น อธิบายเรียงมาตรา. (พิมพค์รังที 3) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2548.           เสนีย ์ปราโมช, ม.ร.ว. กฎหมายลกัษณะทรัพย.์ กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2528.            สหสั สิงหวิริยะ,  คาํอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยทีดิน. กรุงเทพมหานคร : บริษทักา้วใหม่,  2549.  2. ตาํราอ่านประกอบ และเอกสารอืน  ๆ           - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(**ผูเ้รียนตอ้งนาํมาเรียนทุกคน และแนะนาํวา่ควรใชเ้ล่มใหญ่)            - ประมวลกฎหมายทีดิน 2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ           ไม่มี 3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา เวบ็ไซด ์ทีเกียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia คาํอธิบายศพัท ์          คน้ควา้จากตาํราวิชากฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น และจากรวมคาํพิพากษาฎีกาในหอ้งสมุด           ระบบคน้หาคาํพิพากษาศาลฎีกาที http://www.supremecourt.or.th/search.asp        
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  หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต           การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี ทีจดัทาํโดยผูเ้รียน ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ ความเห็นจากผูเ้รียนไดด้งันี                   - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน                   - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน                  - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา                  - ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ทีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสือสารกบัผูเ้รียน 2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน               - ในการเก็บขอ้มูลเพือประเมินการสอน ไดมี้กลยุทธ์ ดงันี                  - การสงัเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน                  - ผลการสอบ 3.  การปรับปรุงการสอน            หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม สมอง และหาขอ้มูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี                  - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน                  - การวิจยัในและนอกชนัเรียน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิรายวชิาของนสิิตในรายวิชา             ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิในรายหวัขอ้ ตามทีคาดหวงัจากการ เรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามผูเ้รียน หรือการสุ่มตรวจผลงานของผูเ้รียน รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวม  มีการแต่งตงัคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจาํคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขนั 5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา             จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพือใหเ้กิดคุณภาพมากขึน ดงันี                  - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิตามขอ้ 4                  - เปลียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือใหผู้เ้รียนมีมุมมองในเรืองการประยกุตค์วามรู้นีกบัปัญหา ทีมาจากงานวิจยัของอาจารย ์***หมายเหต ุ เนือหาในเอกสารหมายเลข มคอ.3 อาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


