มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification
รหัสวิชา 0801216 ชื่อ กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้
(Loan and Security Transactions)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801216กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ควบคู่ : กฎหมายลักษณะยืม และคาประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ3
Loan and suretyship, mortgage and pledge laws under Civil and
Commercial Code, Bool III
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชานีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
 วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่2 ชันปีที่ 2
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6. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / พัทลุง
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือ่ ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่างๆดังนี
1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ยืมใช้คง
รูป ยืมใช้สินเปลือง คาประกัน จานอง จานา
1.2 เพื่อให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปั ญ หา ตัดสิ น ใจอย่างมีเหตุผ ล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื นฐานความรู้ตามหลั ก
วิชาการทางกฎหมายได้
1.3 เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.4 เพื่ อให้ นิ สิ ตมี ค วามสามารถในการสื บ ค้น รวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุป ประเด็ น
นาเสนอและสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย โดยใช้
ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อให้นิสิตให้ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเน้น ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภ าพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึด
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงพร้อมทังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.6 เพื่อให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
1.7 เพื่อให้นิสิตมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 สร้างนักกฎหมายที่เข้าใจกฎหมายอิสลามที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2 สร้างนักกฎหมายที่นาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริง ถูกต้อง และเหมาะสม
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หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
45ชั่วโมง/ภาคเรียน
คาชีแจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บรรยาย

สอนเสริม

การศึกษาด้วยตนเอง
90ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาหลังจากเลิกคาบเรียน หรือ หลังจากทากิจกรรมเสร็จท้ายคาบเรียน หรือ
ให้คาปรึกษาทาง e – mail , Facebook (Messenger app)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้ อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2
4.3





















1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

0801216 กฎหมายลักษณะยืมและ
การประกันหนี

ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 เป็นนักกฎหมายที่ยึด
ความถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นที่ตัง มีความตรงต่อ
เวลา ไม่ล่ะทิงหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
 1.2 เป็นนักกฎหมายที่รู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้





5.
ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ
5.1
5.2




วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

จัดกิจกรรมกลุ่ม โดย
1.ให้ หั ว ข้ อ “นั ก กฎหมายใน
สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมควรเป็ น
อ ย่ างไร แ ล ะ นั ก ก ฎ ห ม า ย
ต้นแบบนสังคมพหุวัฒธรรม”
2.ก าหนดให้ นิ สิ ต สื บ ค้ น จากสื อ

ในเครื่องมือวัดคุณธรรมจริยธรรม โดยนา
ต้นแบบมาจาก
http://202.129.46.119/pckpb/public/doc
/article_academic/tqfpi_1.pdf) โดย
อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผ่านกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา
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ผลการเรียนรู้
หน้าที่ในขอบเขตงานของ
ตนเป็นอย่างดี ทังหน้าที่
ตนเองในฐานะที่เป็นนัก
กฎหมาย และหน้าที่ที่มีต่อ
สังคมในฐานะที่ผู้ให้บริการ
ทางกฎหมาย
 1.3 เป็นนักกฎหมายที่
เข้าใจสภาพสังคมและ
สภาพของเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างดี เพื่อให้
ทราบถึงเบืองหลังของการ
บัญญัติกฎหมาย และการ
ตีความทางกฎหมายที่
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
ตรงตามเจตนรมณ์ของ
กฎหมายอย่างแท้จริง
 1.4 เป็นนักกฎหมายที่ไม่
ละเมิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพกฎหมาย
2. ด้านความรู้

2.1 นิสิตมีความเข้าใจใน
กฎหมายลักษณะยืมใช้คง
รูป ยืมใช้สินเปลือง คา
ประกัน จานอง จานา
โดยสามารถอธิบายถึง
- การเกิดของสัญญาของ
สัญญา ยืมใช้คงรูป ยืมใช้
สินเปลือง คาประกัน
จานอง จานา
- ความสมบูรณ์ของสัญญา
ยืมใช้คงรูป ยืมใช้
สินเปลือง คาประกัน

วิธีการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ข่าว หรือ ข้อมูล
ในชุมชนที่นิสิตอาศัย
3. นาสนอหน้าชันเรียน หรือนา
นักกฎหมานต้นแบบมาเป็น
วิทยากรให้เพื่อนๆในสห้องเรียน
(หากนิสิตเชิญมากได้)

วิธีการประเมินผล

 แบ่งกลุ่มนิสติ กลุ่มล่ะไม่เกิน -ใช้แบบประเมินในด้านต่างๆเพื่อพิจารณาคุณภาพใน
6 คน เพื่อไปศึกษาขอบเขต เนือหาที่ออกรายงานหน้าชันเรียน
-สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
มาตราทีไ่ ด้มอบหมายให้
นิสิตไป
เพื่อออกมา
รายงานก่อนที่จะเข้าใน
เนือหาวิชานันๆ
 หลักจากที่นิสติ ได้ออกมา
รายงานเสร็จแล้ว
ก็จะ
บรรยายรายละเอียดของ
เนือหาอีกครังหนึ่งเพื่อให้มี
ความชัดเจนและอุดช่องว่าง
ที่นิสิตขาดตกบกพร่องจาก
การานาเสนอ
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
จานอง จานา
- หลักฐานในการฟ้องร้อง
- การบังคับจานอง จานา
เป็นต้น
 2.2 นิสิตสามารถค้นคว้า
เป็น โดยอาศัยจาก
ทรัพยากร หอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา

2.3 นิสิตสามารถร่าง
สัญญายืมใช้คงรูป ยืมใช้
สินเปลือง คาประกัน
จานอง จานา เป็น

2.4 [คลิกพิมพ์]
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 นิสิตสามารถจาแนก - บรรยายเนื้อหา/ ฝึ กร่ างสัญญา
ความแตกต่างระหว่าง
สัญญายืมใช้คงรูปกับยืมใช้
สินเปลือง และสามารถ
จาแนกความแตกต่าง
ระหว่างสัญญาคาประกัน
จานอง จานา และ
สามารถที่ใช้ความเห็นทาง
กฎหมายต่อข้อเท็จจริงที่
อาจารย์มอบหมายให้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

3.2 เห็นคุณค่าของ
กฎหมายยืมใช้คงรูป ยืมใช้
สินเปลือง คาประกัน
จานอง จานา ว่ามี
ประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย

วิธีการประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบท้ายคาบ
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
อย่างไร และประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาทางสังคมโดย
ใช้ ยืมใช้คงรูป ยืมใช้
สินเปลือง คาประกัน
จานอง จานา
 3.3 [คลิกพิมพ์]
 3.4 [คลิกพิมพ์]
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1 นิสิตทาตาม
1. ทากิจกรรมกลุ่ม
กฎระเบียบที่กาหนดในชัน 2.ร่วมกันออกแบบกฎระเบียบ
เรียนอย่างเคร่งครัด
ร่วมกันในชันเรียน
 4.2 นิสิตเข้ากับเพื่อร่วม
ชันเรียนในการทากิจกรรม
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์
 4.3 ร่วมทากิจกรรมกับ
เพื่อนิสิตที่เป็นต่างศาสนิก
หรือ เพศทางเลือกได้อย่าง
เหมาะสม
 4.4 [คลิกพิมพ์]

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 นิสิต สืบค้นข้อมูล
จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็น

ให้นิสิตทารายงาน และกิจกรรม
กลุ่ม โดยการอ้างอิงเนือหาให้
ถูกต้องตามรูปแบบที่ถูกต้อง

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้จากการทา
กิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการปฏิบัติตนของนิสิตว่ามีการ
ทาตามกฎที่สร้างร่วมกันในชันเรียนหรือไม่

จากเชิงอรรถในรายงานว่าถูกต้องตามหลักการ
อ้างอิงหรือไม่

7

ผลการเรียนรู้
 5.2 นิสิต สามารถจาแนก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
น่าเชื่อถือ กับไม่น่าเชื่อถือ
ได้
 5.3 [คลิกพิมพ์]
 5.4 [คลิกพิมพ์]

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้นามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มคอ.1 มาใช้ เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าของหลั ก สู ต ร หากยั ง ไม่ มี มค อ.1 ให้ ใ ช้ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับ อุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่า และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุ หัวข้อ/รายละเอีย ด สัปดาห์ที่สอน จานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทังอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง
สัปดาห์
ที่
1

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
3
0

 อธิบาย มคอ.3ให้นิสิตฟัง
 แบ่งกลุ่มนิสิตเพื่อจัดทาข้อตกลงร่วมกันชัน
เรียน
 แบ่งเนือหาให้นิสิตเตรียมออกมารายงาน
หน้าชันเรียนตลอดทังเทอม
3
 ยืมใช้คงรูป
 ความหมายและสาระสาคัญของ
สัญญายืมใช้คงรูป
 หน้าที่ของผู้ยืม
 ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป
 อายุความฟ้องร้องของสัญญายืม
ใช้คงรูป
3
 ยืมใช้สินเปลือง

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
-ใช้สื่อการสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

0

-ใช้สื่อการสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4



5



6



7



8



 ความหมายและสาระสาคัญของ
สัญญายืมใช้สินเปลือง
 หน้าที่ของผู้ยืมใช้สินเปลือง
การกู้ยืมเงิน
 ความบริบรู ณ์ของสัญญายืมใช้คง
รูป
 หลักเกณฑ์ในการกู้ยมื เงิน
 ดอกเบีย
 การตกลงรับของแทนเงินกู้
 การชาระหนีเงินกู้
 อายุความฟ้องคดี
คาประกัน
 ความหมายและองค์ประกอบของ
สัญญาคาประกัน
 หนีประธาน
 สัญญาอุปกรณ์
 ผู้รับเรือน
 ขอบเขตความรับผิดของผู้คา
ประกัน
 ข้อตกลงในสัญญาคาประกันที่
เป็นโมฆะ
คาประกัน
 การเริ่ม ต้น ความรับ ผิ ด ของผู้ ค า
ประกัน
 สิทธิเกี่ยงของผู้คาประกัน
 ข้อตกลงปรับลดจานวนหนี
 อายุความสะดุดหยุดลง
คาประกัน
 สิทธิไล่เบียและรับช่วงสิทธิ
 สิ ท ธิ ใ นการยกข้ อ ต่ อ สู้ ข องผู้ ค า
ประกัน
 การหลุดพ้นความรับผิดของผู้คา
ประกัน
คาประกัน

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power
point)
อาจารย์ วิรัตน์
-กิจกรรมกลุ่ม
นาทิพเวทย์

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์

9

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

 ความระงั บ สิ นไปของสั ญ ญาค า
ประกัน
 ทบทวนเนื อหา ตอบข้ อ ซั ก ถาม
นิสิตในเนืหาอก่อนสอบกลางภาค

9
10

11

12

13

14

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
 จานอง
 ความหมายและองค์ประกอบของ
สัญญาจานอง
 แบ บและข้ อ ความในสั ญ ญ า
จานอง
 การจานองทรัพย์หลายสิ่งประกัน
หนีรายเดียว
 การจานองทรัพย์สิ่งเดียวประกัน
หนีหลายราย
 ผู้จานองล้างจานองเป็นงวดๆ
 จานอง
 สิทธิจานองครอบเพียงใด
 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจานอง
 จานอง
 การบังคับจานอง
 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ รั บ โอน
ทรัพย์สินซึ่งจานอง
 ความระงั บ สิ นไปแห่ ง สั ญ ญ า
จานอง
 จานา
 ความหมายและองค์ ป ระกอบ
สาคัญของสัญญาจานา
 หนีที่จานาเป็นประกัน
 ข้ อ ต ก ล งใน สั ญ ญ า จ า น า ที่
กฎหมายห้ามมิให้ ตกลงก่อนหนี
ถึงกาหนดชาระ
 การจานากับโรงรับจานา
 จานา
 การจานาสิทธิซึ่งมีตราสาร

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

3

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15



16





จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ รั บ จ าน า
และผู้จานา
3
จานา
 การบังคับจานา
 ความระงับสินไปของสัญญาจานา
3
การร่างสัญญา
สรุปสิ่งที่เรียนมาทังเทอม
ตอบข้อซักถามนิสิต

17
18

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
-กิจกรรมกลุ่ม

ผู้สอน

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม

0

ใช้ สื่ อ การสอน (Power อาจารย์ วิรัตน์
point)
นาทิพเวทย์
-กิจกรรมกลุ่ม
-สอบย่อย

สอบปลายภาค
รวม

45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

1.ด้าน
คุณธรรม

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน

(1.1,1.2,1.3,1.4) สังเกตพฤติกรรม/การทากิจกรรม
กลุ่ม และทาแบบประเมิน
2.ด้านความรู้ ( 2.1, 2.2, 2.3)
3.ด้าน
(3.1,3.2)
ปัญญา

4.ด้าน
(4.1,4.2,4.3)
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
5.ด้านการ
(5.1,5.2)
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

ทุก
สัปดาห์
9,17, 18

สอบย่อย/สอบปลายภาค
ความร่วมมือในการทางานกลุ่มของ ทุก
นิสิต/ การแสดงความคิดเห็น/การ สัปดาห์
ร่วมกันร่างข้อตกลง กฎระเบียนใน
ชันเรียน

40/60

ผ่าน /ไม่ผ่าน

ออกรายงาน/ตรวจสอบผลงานจาก มีรายงาน ผ่าน/ไม่ผ่าน
เชิงอรรถ
ทุก
สัปดาห์
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ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
รวม

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
ไผทชิต เอกจริยกร. (2561). คาอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน.
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. (2561). หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม – ฝากทรัพย์.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
มาโนช สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2548). ประมวลกฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (2561). กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ คาประกัน จานอง จานา.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน.
ปัญญา ถนอมรอก (2560). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม คาประกัน จานอง
จานา. กรุงเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
-เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาตามระบบประเมินการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน

12

3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงการสอนตามแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มี
การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
3.2 ปรับเปลี่ยนเนือหาการสอนตามผลการสารวจให้ตรงตามความต้องการของ Stakeholders
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอน เพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนน (กลางภาค/ปลายภาค)
4.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบข้อสอบว่าข้อสอบนันๆตอบตัวชีวัดในรายวิชา หรือไม่
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และค่าระดับขัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

