มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801331 ชื่อวิชา วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
(Civil Procedure 1)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Civil Procedure 1)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ว่าด้วยบททั่วไป และภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
Civil procedure law in general stipulated in Part I and Part II regarding
procedures of Court of First Instance.
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบั
/ งคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร
(วิทยาเขตสงขลา)
อาจารย์ปิยปาณ อุปถัมภ์
(วิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร
(วิทยาเขตสงขลา)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย และ อาจารย์ปิยปาณ อุปถัมภ์ (วิทยาเขตพัทลุง)
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 17403 อาคารเรียนรวม 2
ห้องเรียน MF1307 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์

(วิทยาเขตสงขลา)
(วิทยาเขตพัทลุง)

7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง พร้อมทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย
และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
1.2 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทางกฎหมาย
1.3 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
1.4 ให้ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้ นเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย/ได้เรียนรู้สาระ
ต่างๆที่เกีย่ วข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
45 ชั่วโมง/ภาคเรียน
คาชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บรรยาย

สอนเสริม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล

-3วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องทางานของ
อาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
รายวิชา
0801351
วิธีพิจารณาความ
แพ่ง 1

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1


1.2


1.3


1.4


2.1


ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่
ต่อตนเองและสังคม

1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุง
ความยุติธรรม
2. ด้านความรู้

2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมชาติ ชีวิตและสังคม

2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน
ทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกลสามารถ บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้

2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน


3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา บุคคลและความรับผิดชอบ

2. ความรู้
2.2


2.3


3.1


3.2


4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ
5.1


5.2


5.3 5.4
 

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย และมอบหมายงานให้นิสิต
ค้นคว้าเพิ่มเติม ภายหลังจากการ
บรรยาย เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายหลังจากการ
มอบหมายงาน
มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย
ให้นิสิตอ้างอิงการค้นคว้าให้ถูกต้อง
ตามหลักการอ้างอิง

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย และกาหนดให้ส่ง
งานที่มอบหมายตาม
กาหนดเวลา และตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานที่
มอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน

- บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยใช้หนังสือ/เอกสารประกอบการ
สอน
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบของการทา
รายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน

- สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค
- กิจกรรมกลุ่ม/ รายงาน/ การ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน

-4ผลการเรียนรู้
กฎหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปประเด็น นาเสนอ และสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.4 สามารถสื่อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางกฎหมายได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด ประกอบกับการใช้หนังสือ/
เอกสารประกอบการสอน

-สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค
-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด
- มอบหมายงานกลุ่ม

-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ท้ายคาบเรียน

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบของการทา
รายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน

-ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย
-สังเกตทักษะด้านการสื่อสาร
ขณะนาเสนอหน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

-5สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที1 ่ - แนะนาเค้าโครงรายวิชาและการศึกษา
ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 และ ภาค 2
- ชี้แจงรูปแบบและวิธีการในการสอน
และการวัดและประเมินผลรายวิชา
- ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง
2-3 บททั่วไป
- สิทธิในการดาเนินคดีแพ่ง
- คู่ความ
- ร้องสอด
4-5 - เขตอานาจศาล
- การนั่งพิจารณา

จานวนชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน้แสืจง่อที่ใช้
-บรรยายชี
แนะนาข้อปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับ
รายวิชา

ผู้สอน
อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

6

- บรรยาย
- เปิดโอกาสให้
อภิปราย ซักถาม

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

6

- บรรยาย
- เปิดโอกาสให้
อภิปราย ซักถาม
- ศึกษาดูงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

- บรรยาย
- เปิดโอกาสให้
อภิปราย ซักถาม
- บรรยาย
- เปิดโอกาสให้
อภิปราย ซักถาม

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ศึกษาดูงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- อภิปราย
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- อภิปราย
- งานกลุ่ม (ทา

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

6

- การยื่นและส่งคาคู่ความ

3

7-8

คาพิพากษาและคาสั่ง
- ผลแห่งคาพิพากษาและคาสั่ง
- ค่าฤชาธรรมเนียมศาล

6

9
10-12 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
- คาฟ้อง คาให้การ
- ฟ้องแย้ง
13

สอบกลางภาค
9

- ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง
- แก้ไขคาฟ้องคาให้การ

3

14-15 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
- การพิจารณาโดยขาดนัด
- วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่

6

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์
อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

-6สัปดาห์
ที่

16

หัวข้อ/รายละเอียด

บรรยายสรุป

จานวนชั่วโมง

3

17
18

กิจกรรมการเรียน
การสอน
mind
map)สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- บรรยาย
- ซักถาม

อ.หทัยกาญจน์
อ.ณฐกันต์

สอบปลายภาค
รวม

45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

1

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(ข้อ 1.2, 1.4)
ด้านความรู้/ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(ข้อ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2)

2

3
4

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ
(ข้อ 4.1, 4.2)
ด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
(ข้อ 5.1, 5.4)

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน
สังเกตพฤติกรรม

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์
สัปดาห์ที่
ประเมิน

สอบกลางภาคเรียน

9

40%

สอบปลายภาคเรียน

17-18

60%

ความร่วมมือในการทางานของนิสิต

ทุกสัปดาห์

-

การซักถาม/ อภิปราย

ทุกสัปดาห์

-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
1.1 ไพโรจน์ วายุภาพ, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม
พับลิชชิ่ง, 2559
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

