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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2103304-54 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  

     Law of Civil Procedure II 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ - 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2103304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  

 
Law of Civil Procedure II 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 3 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะนักศึกษาที่เคยลงทะเบยีนในรายวิชานี้มากอ่นเท่านั้น 

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
11 สิงหาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

            เมื่อนักศึกษาเรียนรายวชิานี้แล้ว  นักศึกษาจะเกิดการเรยีนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง  ๆ   ได้แก ่ 

       1..  วิเคราะห์หลักการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา  ตลอดทั้งสามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับกับหลักกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา  ได้อย่างถูกต้อง  

       2.  วิเคราะห์หลักการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งรวมทั้งสามารถ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือปรบักับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          หลักกฎหมายว่าด้วย วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งภาค 4  

 
          Legal provisions of provisional measures before judgment and execution of judgments or court orders. 
As provided in the Division IV of Civil Procedure Code 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 0 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
2 ช่ัวโมง ต่อสับดาห ์

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

        

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

        

 

3.มีความพอเพียง              
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

        

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

        

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม  

  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม  

  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

        

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

        

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม  

  

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

ตลอดชีวิต  

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

        

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

        

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

        

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนแบบสมัมนา 
(Seminar) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย  

  

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนแบบสมัมนา 
(Seminar) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย  

  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

        

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ         
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

        

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

        

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

        

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

        

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี         

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

        

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

        

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

        

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ

1. การฝึกแสดงออกทาง
พฤติกรรม  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

        

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning 

Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  ทบทวน
เนื้อหา แนะน า
ต ารา  ตกลงกติกา
ในการเรียน สรุป
มาตราทีส่ าคญัของ
วิชาทั้งหมด  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

2  วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษา  
    -   วิธีการ
ช่ัวคราวเพื่อ
คุ้มครองจ าเลย  
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

3  -   วิธีการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองโจทก ์ 
   -   วิธีการ
คุ้มครองประโยชน์
ของคู่ความใน
ระหว่างพิจารณา  
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

4  -   วิธีการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองโจทก ์  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

6   -   วิธีการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองโจทก ์ 
   (ต่อ) 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning 

Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

  กรณีศึกษา 
(Case)  

2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

7  วิธีการคุ้มครอง
ประโยชน์คู่ความใน
ระหว่างการ
พิจารณา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

8  การคุ้มครอง
ประโยชน์คู่ความใน
ระหว่างการ
พิจารณา  (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

9      1.  ค าขอในเหตุ
ฉุกเฉินและ  
    2.  กระบวนการ
พิจารณาค าขอใน
เหตุฉุกเฉิน 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

10  -   หลักท่ัวไป
เกี่ยวกับการบังคับ
คด ี 
 -   อ านาจของ
เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา  
 -   สถานะและ
อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานบังคับ
คด ี 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

11   บทคุ้มครองลูกหนี้
ตามค าพิพากษา  
 ,สถานะและ
อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานบังคับ
คด ี
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (Learning 

Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

12   วิธีการด าเนินการ
บังคับคดีของ
เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

13  การยึด การ
อายัด การขาย
ทอดตลาด  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

14  การขอกัน
ส่วน ขอรับช าระหนี้
จ านอง การร้องขัด
ทรัพย์และการร้อง
ขอเฉลี่ยทรัพย ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

15  การเพิกถอนการ
บังคับคดี การถอน
การบังคับคด ี การ
งดการบังคับคด ี 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

16  การเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด และ
การบังคับคดีขับ
ไลร่ือนถอน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

17  ทบทวน
เนื้อหา  ขอบเขตใน
การทดสอบ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ  

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   48.00  96.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 



10/11 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.6,1.7,2.2,2.4,3.5,3.6  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  17  100  0  

2  1.6,1.7,2.4,5.4  การสังเกตพฤติกรรม  17  0  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

อ.เอื่อน ขุนแก้ว ส านักพิมพ์ คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ว่าด้วย วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษาและ
การบังคับคดี ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
     อ.สมชาย จุลนติิ์ ม.ค. 57 .ค าอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ส านักพิมพ์ : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา  
    จรัญ ภักดีธนากุล .สรุปค าบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง หจก.จริรัชการพิมพ์ อรรถพงษ์ กาวาฬ เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
ดร.วรรณชัย บญุบ ารุง และคณะ.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง(แก้ไขล่าสุด 2551) กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2551. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

1. นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการ
สอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
(Reg.ubu.ac.th) 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ จากการสังเกตการณ์
สอน การสมัภาษณ์นักศึกษา และการประเมินการสอนโดยผา่นระบบการลงทะเบยีนกลางของมหาวิทยาลัย (Reg.ubu.ac.th)  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียน การวจิัยในช้ันเรียน ในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศกึษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษา คณะกรรมการประเมินของ
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หลักสตูร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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