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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801246 ชื่ อวิชา ทรัพย์ สินและทีด่ นิ
Property and Land

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
3
4
5
5
9
13
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์ /วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน ( Property and Land)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล (วิทยาเขตสงขลา)
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช
(วิทยาเขตพัทลุง)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 1/ 2561, ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
ห้องบรรยาย อาคารเรี ยนรวมวิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 สิ งหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลัก
ทัว่ ไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิทธิ การได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 4 และ
หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายที่ดิน
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการวินิจฉัยประเด็นปัญหา หรื อข้อเท็จ จริ งที่เกิดขึ้นและนาไปใช้ในการ
วินิจฉัยปัญหาหรื อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและเป็ นธรรมในสังคม นาไปสู่ การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายลักษณะและหลักการของทรัพย์สินและที่ดินได้
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่ องนั้นๆอันเกี่ยวข้องกับสังคม
1.5 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดและนิติวิธีในการตีความกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายและประพฤติตนเป็ น
บรรทัดฐานที่ดีในสังคมได้
1.6 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า อันนามาซึ่ งการกาหนดประเด็นปั ญหาที่เกิด
จากตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมในสังคม นาไปสู่ การหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้พ้ื นฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู ้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ของ
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กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทัว่ ไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิทธิ การได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 4 และหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรี ยนในวิชาอื่นๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ ควรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตัว อย่ า งอ้า งอิ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ แนวโน้ ม ด้า นทรั พ ย์สิ น และที่ ดิ น ที่ ไ ด้มี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของทรัพย์สิน หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 4 ประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 48 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านหน้าห้องพักอาจารย์
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- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึกรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคมโดยยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวติ อย่ าง
พอเพียง
1.1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.1.2 มีจิตสานึ กรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
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1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึงการเคารพ สิ ทธิ
มนุษยชน
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน เช่น การครอบครองปรปักษ์ ภาระจายอมทางจาเป็ น
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้ผเู ้ รี ยนหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
- ทดสอบย่อย
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้

2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ ทกี่ ว้ างไกลเข้ าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสั งคม
 2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชี วติ และสังคม
 2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มี โลกทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.1.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นกฎหมาย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ความสนใจ
- การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
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3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจ
อย่ างเป็ นระบบสมเหตุสมผล มีความใฝ่ รู้ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
 (3.1.1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้
กับข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (3.1.2) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถนาความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทารายงาน และนาเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา ในการนากฎหมายทรัพย์สินและที่ดินที่นามาใช้ในปั จจุบนั
- การนาเสนอรายงาน

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
- สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
- ทดสอบย่อย
- อภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีทกั ษะในการสร้ างความสั มพันธ์ และสามารถเรียนรู้ ทจี่ ะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสั งคมด้ วยความ
รับผิดชอบ
 (4.1.1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 (4.1.2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
 (4.1.3) มีจิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนแลสังคม
 (4.1.4) เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิ กในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุ ข
 (4.1.5) มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
- การนาเสนอรายงาน
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4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทั้ งในเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
สรุ ปประเด็นโดยใช้ ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 (5.1.1) มี ค วามสามารถในการสื บ ค้น รวบรวมข้อ มู ล วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป ประเด็ น
นาเสนอและสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 (5.1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 (5.1.3) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ ยวกับกฎหมาย
ได้
 (5.1.4) สามารถสื่ อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้

ผู้สอน
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1

2

3

-แนะนาหนังสื อเรี ยนและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรี ยนวิชา
ทรัพย์สินและที่ดิน
-อธิ บายขอบเขตเนื้อหาวิชา
ข้อตกลงการเรี ยนการสอน และ
วิธีการวัดผล
-แนะนาวิธีตอบข้อสอบวิชา
กฎหมายให้ได้คะแนนดี
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และ
ทรัพย์สิน
- ข้อความทัว่ ไป
- ทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน
ประเภทของทรัพย์สิน
- การแบ่งประเภท
- อสังหาริ มทรัพย์ และ
สังหาริ มทรัพย์
- ทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์
แบ่งไม่ได้
- ทรัพย์นอกพาณิ ชย์
บทที่ 3 ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
ทรัพย์
- ส่ วนควบ
- อุปกรณ์
- ดอกผล

เอกสารหมายเลข มคอ.3

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารหมายเลข มคอ.3

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช
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4

5

6

7

8
9

ทดสอบย่อย และบรรยาย บทที่ 3
และ บทที่ 4
บทที่ 3 ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
ทรัพย์
- ส่ วนควบ
- เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง ส่ วนควบ และ
อุปกรณ์
บทที่ 4 ทรัพยสิ ทธิ
- ข้อความทัว่ ไป
บทที่ 4 ทรัพยสิ ทธิ
- บุคคลสิ ทธิและทรัพยสิ ทธิ
- การได้มาซึ่งทรัพยสิ ทธิ
- การเพิกถอน การ
เปลี่ยนแปลง ระงับและ
กลับคืนมาซึ่ งทรัพยสิ ทธิ
บทที่ 5 กรรมสิ ทธิ์
- กรรมสิ ทธิ์
- การได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์
บทที่ 5 กรรมสิ ทธิ์
- แดนแห่งกรรมสิ ทธิ์ และ
การใช้กรรมสิ ทธิ์
- กรรมสิ ทธิ์ รวม
บทที่ 5 กรรมสิ ทธิ์
การครอบครองปรปักษ์
ภาระจายอม
ทางจาเป็ น ภารจายอม และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ทางจาเป็ นและภาระ จายอม

เอกสารหมายเลข มคอ.3

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
แบบทดสอบย่อย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

สอบกลางภาค
บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
3
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

เอกสารหมายเลข มคอ.3
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10

11

12

13

14

15

บทที่ 5 กรรมสิ ทธิ์
- การสร้างโรงเรื อนรุ กล้ า
ที่ดินผูอ้ ื่นโดยสุ จริ ต , การ
สร้างโรงเรื อนรุ กล้ าที่ดิน
ผูอ้ ื่นโดยไม่สุจริ ต และการ
สร้างโรงเรื อนบนที่ดินของ
ผูอ้ ื่น
บทที่ 5 กรรมสิ ทธิ์
- สิ ทธิอาศัย
- สิ ทธิ เหนือพื้นดิน
- สิ ทธิ เก็บกิน
- ภารติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์
บรรยายสรุ ปเนื้อหาวิชากฎหมาย
ลักษณะทรัพย์สิน
** คาบสุ ดท้ายของการบรรยาย
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน**
บทที่ 6 ศึกษาหลักกฎหมายที่ดิน
- การออกโฉนดแบบทั้ง
ตาบล สิ ทธิ เหนือพื้นดิน
- การออกโฉนดแบบ เฉพาะ
ราย
บทที่ 6 ศึกษาหลักกฎหมายที่ดิน
- การอายัดที่ดิน
- กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฎิรูปที่ดิน
**คาบสุ ดท้ายของการบรรยาย
กฎหมายลักษณะที่ดิน**
บทที่ 7 สรุ ป เนื้อหาวิชากฎหมาย
ลักษณะทรัพย์สิน และที่ดิน

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณี ศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

เอกสารหมายเลข มคอ.3
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16

- ตอบคาถามข้อสงสัย
- ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
- แนะนาวิธีการตอบข้อสอบ และ
แนวทางการเตรี ยมตัวสอบ
- เกณฑ์การตรวจข้อสอบ
- ฝึ กทาข้อสอบเก่า
สอบปลายภาค

17

3

บรรยายและให้ผเู ้ รี ยน ฝึ กทา
ข้อสอบวิชากฎหมายทรัพย์
และที่ดิน
ข้อสอบเก่า
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

3

ทาการสอบวิชากฎหมาย
ทรัพย์และที่ดิน
เนื้อหาวิชากฎหมายทรัพย์
และที่ดินทั้งหมด
ข้อสอบวิชากฎหมายทรัพย์
และที่ดิน

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผ.ศ.ธนากร โกมลวานิช

สัปดาห์ที่ 17 - 18 สอบปลายภาค
2. แผนประเมินการเรียนรู้
(ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1.
2.

3.

4.

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้า ชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ประเมิน

สั ดส่ วนของคะแนนที่
ประเมิน

4
8

0%

9, 17-18
ตลอดภาค
การศึกษา

20%,100 %
0%

ตลอดภาค
การศึกษา

0%

หมวดที่ 7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

14

เอกสารหมายเลข มคอ.3

1. ตาราและเอกสารหลัก
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ. “เอกสารประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์ น. 202”, กรุ งเทพมหานคร :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
บัญญัติ สุ ชีวะ. คาอธิ บายกฎหมายลักษณะทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุ งโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.
กรุ งเทพมหานคร : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542.
ประมูล สุ วรรณศร. คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยทรัพย์. แก้ไขปรับปรุ งโดย พัฒน์
เนียมกุญชร, กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2541.
วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์. ป.พ.พ. บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน อธิ บายเรี ยงมาตรา. (พิมพ์ครั้งที่ 3)
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.
เสนีย ์ ปราโมช, ม.ร.ว. กฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,
2528.
สหัส สิ งหวิริยะ, คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ก้าวใหม่, 2549.
2. ตาราอ่ านประกอบ และเอกสารอื่น ๆ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (**ผูเ้ รี ยนต้องนามาเรี ยนทุกคน และแนะนาว่าควรใช้เล่มใหญ่)
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คาอธิ บายศัพท์
ค้นคว้าจากตาราวิชากฎหมายลักษณะทรัพย์สิน และจากรวมคาพิพากษาฎีกาในห้องสมุด
ระบบค้นหาคาพิพากษาศาลฎีกาที่ http://www.supremecourt.or.th/search.asp
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยผูเ้ รี ยน ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากผูเ้ รี ยนได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับผูเ้ รี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามผูเ้ รี ยน หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของผูเ้ รี ยน รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่ อ ย และหลัง การออกผลการเรี ยนรายวิ ช า มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ โดยรวม มี ก ารแต่ ง ตั้ ง

คณะอนุ กรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของนิ สิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ีกบั ปั ญหา
ที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
***หมายเหตุ เนื้อหาในเอกสารหมายเลข มคอ.3 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

