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- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน รายวิชาท่ีเรียนพรอมกัน  
และคําอธิบายรายวิชา  

0801352    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
    Civil Procedure 2 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ภาค 3 วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา  ภาค 4 
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 
    Civil procedure law mentioned in Part III of Appeal Court and Supreme 
Court, Part IV of procedural of interim relief and enforcement of court decision and order 
under Civil Procedure Code 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ศึกษาท่ัวไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน (ถามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถามี) 

 
3.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา วิทยาเขตสงขลา อ.สนัน  ยามาเจริญ และอาจารยณัชชา  เมืองสง  
อ. ชัชชัย  ยุระพันธ 

    วิทยาเขตพัทลุง, อ.พรรณชม  นวลนอย  
อาจารยผูสอนรายวิชา วิทยาเขตสงขลา อ.สนัน  ยามาเจริญ กลุม s101-s102 
    อ. ณัชชา  เมืองสง กลุม s103, และ อ. ชัชชัย  ยุระพันธ s104 
    วิทยาเขตพัทลุง อ.พรรณชม  นวลนอย 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน 
2/2564   (วิทยาเขตสงขลา)/ชั้นปท่ี 3 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
2/2564   (วิทยาเขตพัทลุง)/ชั้นปท่ี 3 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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6.  สถานท่ีเรียน 

วิทยาเขตสงขลา 17-401 และ 18-503 
วิทยาเขตพัทลุง  
 

7.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
25 ตุลาคม 2564 

 

หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา  
1.1 เพ่ือให นิสิต มีความรูหลักก ฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เก่ียวกับการ

อุทธรณ ฎีกาวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 3 และภาค 4   

1.2 เพ่ือใหนิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิด
แกปญหา ตัดสินใจอยางมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห วิจารณบนพ้ืนฐานความรูตามหลักวิชาการทาง
กฎหมาย รวมถึงสามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสรางสรรคในรูปของผลงานทางกฎหมายได 

1.3 เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูลผานเทคโนโลยีและสารสนเทศอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน 

1.4 เพ่ือใหนิสิตใหความสําคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเคารพระเบียบสังคม พรอม
ท้ังมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.5 เพ่ือใหนิสิตมีความมุงม่ัน ใฝรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปญญา ทองถ่ินเพ่ือสรางสรรคสังคม 
 
2.  วัตถุประสงคของรายวิชา 

2.1 เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถทางกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเก่ียวดวยการอุทธรณ 
ฎีกา และการบังคับคดีแพงและศาสตรท่ีเก่ียวของ ผานการ จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวน
ทัศนกฎหมาย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซ่ึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2558 และป 
พ.ศ. 2560 ตลอดจนทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนตอผลลัพธการเรียนรูตามหลักสูตร  

2.2 เพ่ือใหนิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษา คนควา และทักษะเชิงปฏิบัติ เก่ียวกับการอุทธรณ 
ฎีกา และการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

2.3 เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหขอกฎหมาย ปรับใชบทกฎหมาย 
เก่ียวกับการอุทธรณ ฎีกา และการบังคับคดี ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบททางสังคม 

2.4 เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาใหเปนผูท่ีพรอมดวยจรรยาบรรณทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม
ในสังคมได 
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หมวดที่  3  ลักษณะการดําเนินการ 
 

1.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/การ
ฝกงานภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง - - 90 ชั่วโมง 
  
2.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ี และชองทางในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยการจัดเวลาใหคําปรึกษา แกนิสิตเปน รายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการของนิสิตในวันและเวลา และผานสื่อตาง ๆ ตามขอตกลงรวมกัน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 
1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะหฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
0801352  กฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพง 2 

              

(นําขอมูลจาก ขอ 3 หมวดท่ี 4 ในเลม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย

เนนความมีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน  

ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมใน
การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

(1)  บรรยาย พรอมยกตัวอยางท่ี
เก่ียวของกับคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ
ซ่ือสัตย  มีวินัยในการเขาเรียนและ
การตรงตอเวลา เปนตน 
(2) การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ท่ีดี
โดยผูสอน  

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการสงงานตาม
กําหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

 1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาท่ี
ตอตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ  

มนุษยชน   
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วิชาชีพ และผดุงความยุติธรรม 
2. ดานความรู   
 2.1 มีความรูและความเขาใจใน

ศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 

(1)  บรรยายพรอมยกตัวอยางท่ี
เก่ียวของกับเนื้อหาท่ีบรรยาย 
(2)  อภิปราย 
(3)  การทํางานกลุม 
(4)  มอบหมายงานใหคนควา 
(5)  การทําแบบฝกหัดทดสอบยอย  
(6) การสะทอนขอมูลยอนกลับเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา 
 

(1)  ประเมินจากการนําเสนอชิ้นงาน
การปรับปรุงชิ้นงาน  
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาค  
(3) ประเมินจากการสอบปลายภาค  2.2 มีความสามารถใน การ  ศึกษา 

คนควาและเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปน มี
โลกทัศนท่ีกวางไกลสามารถบูรณา
การศาสตรตางๆ สามารถประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได 

 2.3 มีทักษะปฏิบัติดานกฎหมาย 
 

3. ดานทักษะทางปญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห สังเคราะหขอกฎหมาย 
ปรับบทขอกฎหมายมาใชกั บ
ขอเท็จจริงในสถานการณไดอยาง
เหมาะสม 

(1) กระบวนการกลุม 
(2) การอภิปราย 
(3) ฝกใหคิดและตัดสินใจอยางเปน
ระบบจากโจทยปญหาดานกฎหมาย 
 

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุม 
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย 
(3) ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิง
วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย 

 3.2 มีความมุงม่ัน ใฝรู เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนํา
ความรูไปสรางสรรคสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน 
และสังคม 

(1) การนํากรณีศึกษา อุทาหรณ
เก่ียวกับความสัมพันธ จาก ในชั้น
เรียนประกอบเอกสารการเรียนการ
สอน 
(2) การสรางทักษะความเปนผูมีจิต
อาสาการยกตัวอยางสรางแรงจูงใจ
จากบุคคลในสังคม คุณคาและ
ความสําคัญของจิตอาสา 

(1) ประเมินจากคว ามมีระเบียบ นิสิต
ระหวางบรรยายในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
(3) ประเมินจากผลงานและการ
นําเสนอและการปฏิบัติโดยการ
แสดงออก 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เคารพและ
ใหคุณคาแกตนเองและผูอ่ืน 

 4.3 จิตอาสาและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 5.1 มีความสามารถในการสืบคน

รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปประเด็น นําเสนอ และสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(1)  บรรยายในชั้นเรียน 
(2)  สงเสริมใหผูเรียนเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้น
เรียน 
(2) ประเมินจากผลการสอบยอย 
(3) ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิง
วินิจฉัย  5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทา
ทัน 
 

 
 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

1 แนะนําเคาโครงการสอน การวัดผล และ
การใหคําปรึกษา  
อธิบายภาพรวมและข้ันตอนของกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ภาค 3 และภาค 4  

3 - บรรยาย ชี้แจง 
แ นะนําขอปฏิบัติ
ตางๆเก่ียวกับ
รายวิชา/บรรยาย
เนื้อหารายละเอียด/
ใชสื่อ Power 
Point/ประกอบ
เอกสารการเรียนการ
สอน 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง  
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 

2 อุทธรณ  
-ขอความท่ัวไปเก่ียวกับการอุทธรณ
เง่ือนไขการอุทธรณ มาตรา 223 * 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน/การจัดการสอน
แบบผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

3 ขอจํากัดสิทธิในการอุทธรณ 3 - บรรยาย /ซักถาม / อ.สนัน  ยา



6 
 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
-ขอจํากัดสิทธิในการอุทธรณ 224***** ใชสื่อPower Point/

เอกสารการเรียนการ
สอน/การจัดการสอน
แบบผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

4 ขอจํากัดสิทธิในการอุทธรณ 224 3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน/การจัดการสอน
แบบผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 

5 -ขอจํากัดสิทธิในการอุทธรณในขอท่ีมิไดวา
กลาว 225** 
 

3 - บรรยาย /นิสิต
ทํางานกลุมวิเคราะ ห
ฎีกา/นําเสนอหนาชั้น
เรียน /การจัดการ
สอนแบบผูเรียนมี
สวนรวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 

6. คําสั่งระหวางพิจารณาและการอุทธรณ
คําสั่งระหวางพิจารณา 226***** 

  บรรยาย /นิสิต
ทํางานกลุมวิเคราะ ห
ฎีกา/นําเสนอหนาชั้น
เรียน /การจัดการ

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
สอนแบบผูเรียนมี
สวนรวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ. ชัชชัย 
   ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

7 ขอยกเวนของคําสั่งท่ีไมถือวาเปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณา มาตรา 227-228***** 
 
 
229-234 ** 

  บรรยาย /นิสิต
ทํางานกลุมวิเคราะ ห
ฎีกา/นําเสนอหนาชั้น
เรียน /การจัดการ
สอนแบบผูเรียนมี
สวนรวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 

8 ฎีกา (มาตรา 247-252) ตอ 
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวย
การขออนุญาตฎีกาในคดีแพง พ.ศ.2558 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
แลกเปลี่ยนความคิด/ 
-ทดสอบเก็บคะแนน 
1 ขอ 20 คะแนน 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

9 สัปดาหของการสอบกลางภาค 
10 วิธีการคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษา 

253 จําเลยขอคุมครองชั่วคราว 
254 โจทกขอคุมครองชั่วคราว** 
264 คูความขอคุมครองชั่วคราว** 
 
 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อ  Power 
Point/เอกสารการ
เรียนการสอน /
กิจกรรมใหผูเรียนมี
สวนรวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม

อ.สนัน     
ยามาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.บงกช  
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

ดารารัตน 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

11 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
หลักท่ัวไป (มาตรา 271-295) 
274***** 275 276  

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
สื่อเอกสารการเรียน
การสอน /ผูเรียนมี
สวนรวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

12 การบังคับคดีในกรณีท่ีเปนหนี้เงิน 
(มาตรา 296-345) 
 
-ไปกระทบหรือเก่ียวของกับสิทธิของ
บุคคลอ่ืน 322 323 324 326 
 
-331 การขายทอดตลาด 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน /ผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

13 การบังคับคดีในกรณีท่ีเปนหนี้เงิน 
(มาตรา 296-345) ตอ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีใหสงคืนหรือสง
มอบทรัพยเฉพาะสิ่ง (มาตรา 346-349) 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน /ผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 



9 
 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
 
 
 

14 การบังคับคดีในกรณีท่ีใหขับไล 
(มาตรา 350-355) 
การบังคับคดีในกรณีท่ีใหกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการ (มาตรา 356-359)  

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน /ผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 

15 การบังคับคดีในกรณีไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีมี
ทะเบียน (มาตรา 360) 
การบังคับคดีในกรณีท่ีขอใหศาลสั่งจับกุม 
(มาตรา 361-365) 
การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล 
(มาตรา 366-367) 

3 - บรรยาย /ซักถาม /
ใชสื่อPower Point/
เอกสารการเรียนการ
สอน /ผูเรียนมีสวน
รวม ( Active 
Leaning) แบบกลุม
ผูนําเสนอประเด็น
ความรูในคาบ 

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
 
 
 

16 การสรุปเนื้อหาภาพรวมรายวิชา 3 - บรรยาย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู/ตอบขอ
ซักถาม/วิเคราะห
ตอบคําถามประเด็น
ตาง ๆ  

อ.สนัน  ยา
มาเจริญ 
อ. ณัชชา  
เมืองสง 
อ. ชัชชัย   
ยุระพันธ 
อ.พรรณชม  
นวลนอย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
17 

สอบปลายภาค 
18 

รวม 45 -  
 
 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ลําดับ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรม /การประเมินผาน

ชิ้นงานท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนระแตละ
สัปดาหและตาม
ระยะตามลําดับ
การนําเสนอ
ผลงาน 

- 

2. ดานความรู สวนท่ี 2 ประเมินโดยการทดสอบปลาย
ภาคอัตนัย จํานวน 3 ขอ 

สัปดาหท่ี 17 60% 

สวนท่ี 3 ประเมินโดยการทดสอบยอย
ทายคาบ 10 คะแนน 

เปนระยะตลอด
ภาคการศึกษา 

10% 

สวนท่ี 4 ประเมินผานชิ้นงานนําเสนอ/
คลิป 

เปนระยะตลอด
ภาคการศึกษา 

30% 

3. ดานทักษะทางปญญา -การวิเคราะหหลักกฎหมาย การปรับใช
หลักกฎหมาย การใหแสดงความเห็น
ทางกฎหมาย ตามเนื้อหาและกิจกรรม
ในแตละคาบ  

ทดสอบเก็บ
คะแนนระหวาง
การเรียนและ
ปลายภาค

สัปดาหท่ี 17 

-สัดสวนของ
คะแนนปลาย
ภาค 
-สัดสวนของ
การทดอบ
ยอยเก็บ
คะแนน 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ความรวมมือในการทํางาน กลุมของนิสิต 
/ความรับผิดชอบการเขาเรียน/พิจารณา
จากรูปแบบลักษณะของการทํางานกลุม
และจากผลงานท่ีสงหรือนําเสนอ  
 

ทุกสัปดาห -สัดสวนแบง
ตามเกณฑการ
ใหคะแนน
ผลงานดาน
การสื่อสาร
การใช
เทคโนโลยี  
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ลําดับ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 
เฉลี่ยจากสวน
ชิ้นงานสวนท่ี 
4 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากความ รับผิดชอบในการ
จัดทํากิจกรรมกลุม 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง
งานตามกําหนดเวลา 
 - ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียน 

เปนระยะตลอด
ภาคการศึกษา
ตามลําดับการ
นําเสนอชิ้นงาน 

-สัดสวนแบง
ตามเกณฑการ
ใหคะแนน
ผลงานดาน
การสื่อสาร
การใช
เทคโนโลยี  
เฉลี่ยจากสวน
ชิ้นงานสวนท่ี 
4 

รวม 100 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตํารา เอกสารหลัก และขอมูลสําคัญ 
จรัญ  ภักดีธนากุล.  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยอุทธรณและฎีกา  

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยการบังคับคดี (2561) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ฉบับแกไขเพ่ิมเติมป 2560 

ไพโรจน  วายุภาพ.  คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 อุทธรณและฎีกา คําอธิบาย 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 การบังคับคดีตามคําพิพากษา 

สมชัย ฑีฆาอุตมากร. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 การบังคับคดีตามคําพิพากษา คําสั่ง 
สมชาย  จุลนิติ์. คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 (2560)   
หมอมหลวงสุพร  อิศรเสนา. 2552.  คูมือการบังคับคดี. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพนิติบรรณาการ. 
เอ้ือน  ขุนแกว. วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา การบังคับคดีแพง (2560) 
วิวัฒ  วองวิวัฒไวทธยะ สรุปยอหลักกฎหมาย การบังคับคดี 
 
อุดม เฟองฟุง. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 อุทธรณและฎีกา. 

กรุงเทพมหานคร. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
 

 
2.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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หนังสือรวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 71 ปการศึกษา 2561 เลมท่ี 1 ถึงเลมท่ี 16. สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 

 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ใหนิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาท้ังดานวิธีสอน การจัดกิจกรรมท้ังในและนอก

ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปดโอกาสใหนิสิตเสนอปญหาการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีทําการสอน 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดใหมีการประเมินการ

สอนของอาจารยผูสอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนิสิต และสอบทวนผลประเมินท่ีไดรับ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา ครั้งท่ีผานมา

เปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3.2 ผูสอนคนควาความรูหรือเพ่ิมเติมขอมูลใหม ๆ มาใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
3.3 มีกระบวนการวางแผนควบคุมกํากับสาระของวิชาใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือตอบสนองความตองการของนิสิตและตลาดวิชาชีพ 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ผูสอนทวน ผลสัมฤทธิ์ระหวางจากชิ้นงานและกิจกรรมสงขอมูลยอนกลับ ( Feedback) จากกการ
ประเมินชิ้นงาน การทดสอบยอยระหวางการเรียนในแตละสัปดาหตามสัดสวนของเนื้อหา ซ่ึงไดดําเนินการใน
ชั้นเรียน เพ่ือใหนิสิตนําไปพัฒนาปรับปรุงกอนการสอบปลายภาค 

4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและ ระดับข้ัน กอนสงระดับข้ันใ หงานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา 

4.3 สุมเรียกนิสิตท่ีไดคะแนนการสอบกลางภาคนอยกวา 50% เพ่ือวางแผนปรับปรุง พัฒนา 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการทวนสอบเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง

ผลการเรียนรู ประจําคณะตรวจสอบผลการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และ
คาระดับข้ัน 

 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็น ภาคการศึกษาท่ีผานมา 2/2563 ประเด็นเอกสารประกอบการ
สอนเพ่ิมเติม การมอบหมายงานกิจกรรมเพ่ิมข้ึน การประเมินชิ้นงานกิจกรรมระหวางการเรียนสงเปนขอมูล
ยอนกลับเพ่ือการปรับปรุง  กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา 2/2564 
คะแนนสอบของนิสิต ปลายภาค  ผลประเมินท่ีไดรับ นํามาสรุปผลและพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาค
การศึกษาตอไป 


