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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา- 

หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

GED3003  กฎหมายกับสังคม     
                         Law and Society 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6)  

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

ชื่อหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
               ประเภทของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

4.ผูรับผิดชอบรายวิชา /และอาจารยผูสอน 

ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยเพชร  ขวัญใจสกุล 

อาจารยผูสอนรายวิชา1) อาจารยเพชร ขวัญใจสกุล 

2) อาจารยนิรมล ยินดี 

3) อาจารยศิวัชทีปต จิรหิรัญธนากร 
4) อาจารยศุภัทรชญา วีระกูล 
5) อาจารยสุชาดา ศรีใหม 
6) อาจารยกิตติพิชญ โสภา 
7) อาจารยรพี พิกุลงาม 
8) อาจารยศักด์ิกฤต แจมิตร 
9) อาจารยฉัตตมาศ วิเศษสินธุ 
10) อาจารยวิไลวรรณ บุญลอย 
11) อาจารยทศพร จินดาวรรณ 
12) ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร ศักด์ิแสง 
13) อาจารยสุนิสา หาบสา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 / ชั้นปท่ีเรียน 1 และ 2 

 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถาม)ี 

ไมมี 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

ไมมี 
 

8. สถานที่เรียน  (ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงท้ังในและนอกท่ีต้ังหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน) 
ลําดั
บ ผูสอน 

 หนวย
กิต  

กลุม
   เวลา  

จํานวน
รับ  

 สถา
นะ  ศูนย 

 ประเภท
นักศึกษา 

1 นางสาวนิรมล ยินด ี
 3 (3-0-
6) 

N90
1  

พฤ.08:00-11:00 
GA103 200   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

2 
นางสาวศิวัชทีปต 
จิรหิรญัธนากร 

 3 (3-0-
6) 

N05
  อ.15:01-18:00 GA103 220   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

3 นางสาวศุภัทรชญา วรีะกูล 
 3 (3-0-
6) 

N04
  จ.12:01-15:00 GA103 215   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

4 นางสาวศุภัทรชญา วรีะกูล 
 3 (3-0-
6) 

N90
2  

ศ.08:00-11:00 
GA103 200   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

5 นางสาวสุชาดา ศรีใหม 
 3 (3-0-
6) 

N90
1  

พฤ.08:00-11:00 
GA103 200   ปกติ 

 สรุาษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

6 นายกิตติพิชญ โสภา 
 3 (3-0-
6) 

N02
  จ.08:00-11:00 GA103 135   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

7 นายเพชร ขวญัใจสกุล 
 3 (3-0-
6) 

N04
  จ.12:01-15:00 GA103 215   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

8 นายรพี พิกุลงาม 
 3 (3-0-
6) 

N02
  จ.08:00-11:00 GA103 135   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

9 นายศักดิ์กฤต แจมติร 
 3 (3-0-
6) 

N90
3  

ศ.12:01-15:00 
GA103 200   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

10 อาจารยอภิรด ีกิตติสิทโธ 
 3 (3-0-
6) 

N90
2  

ศ.08:00-11:00 
GA103 200   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

11 อาจารยอภิรด ีกิตติสิทโธ 
 3 (3-0-
6) 

N05
  อ.15:01-18:00 GA103 220   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

12 อาจารยอภิรด ีกิตติสิทโธ 
 3 (3-0-
6) 

N01
  

จ.14:01-17:00 1105 
(สมุย) 55   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

13 อาจารยอภิรด ีกิตติสิทโธ 
 3 (3-0-
6) 

N06
  

จ.08:00-11:00 2108 
(สมุย) 55   ปกติ 

 สุราษฎร
ธาน ี  ปกต ิ

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
29 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
2) มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอม สามารถนําไปใชแกปญหาและบริหาร
ความขัดแยงได  
3) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
4)  สามารถศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นที่ศึกษาได   
      5)  สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใชความรูไดอยางสอดคลองกับสถานการณ 
6)  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
7)  มีทักษะดานการส่ือสารและการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 

        เพื่อใหนักศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.คําอธิบายรายวิชา  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพงและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวล
กฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสังคม เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เปนตน 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48ชม. 

)บรรยาย 3 ชั่วโมง  ×  

16 ครั้ง 

เม่ือนักศึกษามีผลคะแนน
การประเมินตํ่าหรือเม่ือ
นักศึกษาตองการเรียน
เพิ่มเติมเปนรายกลุมหรือ
รายบุคคล 

 
 
 
 

ไมมี 
96ชม. 

)ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม  . ×
16 ครั้ง( 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     ช่ืออาจารยใหคําปรึกษา 

1) อาจารยเพชร ขวัญใจสกุล 

2) อาจารยนิรมล ยินดี 

3) อาจารยศิวัชทีปต จิรหิรัญธนากร 
4) อาจารยศุภัทรชญา วรีะกูล 
5) อาจารยสุชาดา ศรีใหม 
6) อาจารยกิตติพิชญ โสภา 
7) อาจารยรพี พิกุลงาม 
8) อาจารยศักด์ิกฤต แจมิตร 
9) อาจารยฉัตตมาศ วิเศษสินธุ 
10) อาจารยวิไลวรรณ บุญลอย 
11) อาจารยทศพร จินดาวรรณ 
12) ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร ศักด์ิแสง 
13) อาจารยสุนิสา หาบสา 
 

ขอมูลการติดตอ..077-931-379........E-mail…...phettameaw@hotmail.com. 
 

วัน/เดือน/ป... ชวงเวลา วิธีการส่ือสาร 

1) วันจันทร  

2) วันพุธ   

3) วันศุกร  

เวลา 08.00-10.00 น. 
เวลา  08.00-10.00 น. 

เวลา 08.00-10.00 น. 

 

ณ อาคารคณะนิติศาสตร 
 
 

รวมจํานวนช่ัวโมง  6 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
(แตละดาน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา 
1.1เคารพในกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 
 
 
1)  กําหนดใหมีการสรางวัฒนธรรมองคกร
ที่ ป ลู ก ฝ ง ค ว า ม มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย                   
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา แตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยกยอง
ผู ท่ีทําดี ใหสาธารณชนไดรับรูหรือให
รางวัลตามโอกาสท่ีเหมาะสม  
2)  กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระ
และกิจกรรมการเรียนการสอนให ผูเรียน
เกิดความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม 
จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคใน
การเปนคนดี  
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 
อย างลึ กซึ้ ง ในคุณธรรมที่ ต องการจะ
ปลูกฝง  
4)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาส
ตางๆ  เพื่อเนนยํ้าใหผูเรียนเขาใจ  เขาถึง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีตองการปลูกฝงบม
เพาะใหปรากฏในตัวผู เรียนอยางเปน
รูปธรรม  
5)  ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง 
ผู ส อนส รุ ป แล ะฝ า กข อ คิ ด เ กี่ ย ว กั บ 
จริยธรรมและคุณธรรมดานตาง ๆ ที่เปน
การปลูกฝงใหนักศึกษาซึมซับสิ่งท่ีดีงาม
อยางสม่ําเสมอ 
 
 
 

 
 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียนตรง
เวลา สงงาน ตรงเวลาและครบถวน 
การรวมกิจกรรมในช้ันเรียนอยางผูมี
ความรับผิดชอบ เปนตน  
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย   การสอบกลาง
ภาค การศึกษาและการสอบปลาย
ภาคการศึกษา 6   
3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ท่ีแสดงถึงความมี
วินัย  ความพรอมเพรียง ความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี ความเอื้ออาทร 
ความรักสามัคคีและความเปนผูมี
ความ กตัญู สุภาพออนนอม    
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2. ความรู 

2.1 มีความรูความเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางมนุษย 
สังคมและสิ่งแวดลอม สามารถ
นําไปใชแกปญหาและบริหาร
ความขัดแยงได  

2.2 มีความรูความเขาใจใน
หลักการ ขอเท็จจริงในเร่ืองท่ี
ศึกษาและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 
 
1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะยึด
ผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรม ใน
ลักษณะบูรณาการความรูและ
ประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรู
และประสบการณใหมในรายวิชา ท่ีสอนได
อยางกลมกลืน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อให ผูเรียนเกิด
ความเขาใจไดอยางแทจริง  
3) จัดหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
ในศาสตรหรือคุณลักษณะท่ี    พึงประสงค
ที่ตองการปลูกฝงมาใหความรูแกผูเรียน
ตามโอกาสอันควร การน าผูเรียนไปศึกษา
ดูงาน ณ   แหลงเรียนรูที่เปนตัวแบบใน
ดานตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากสภาพ
จริง 

 
 
1) ประเมินดวยการสอบยอย สอบ
กลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา  
2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ัน
เรียนและนอกชั้นเรียน  
3) ประเมินจากชิ้นงานท่ีผูเรียน
สรางสรรคแลวน าเสนอผูสอนท้ัง
เปนกลุมและรายบุคคล 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1สามารถศึกษา รวบรวม
และสรุปประเด็นท่ีศึกษาได  
   3.2 สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองและประยุกตใชความรูได
อยางสอดคลองกับสถานการณ 

 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
กระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียน คิด
วิเคราะห ใครครวญดวยเหตุผล และมี
วิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม ฝก
แกปญหาเปนกลุม จัดสถานการณจาลอง
ใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 
2) จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง 
เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาทสมมุติ 
การศึกษานอกสถานท่ี เพื่อฝกสังเกต 
สัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว
สรุปเปนสาระความรู แนวคิด ขอคิดที่
สามารถนามาประยุกตใชในชีวิตประจาวัน
ไดอยางเหมาะสม 

 
1) ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรม
ทางปญญาของผูเรียน ต้ังแตขั้น
สังเกตต้ังคาถาม สืบคน คิด
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา 
ตามลาดับ 
2) ประเมินดวยการนาเสนอรายงาน
ผลการวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคาในกรณีตัวอยาง บทบาท
สมมติ บทความ บทรอยกรอง หรือ
บทกวีนิพนธท่ีนาเสนอในชั้นเรียน 
3) ประเมินดวยการใชสถานการณ
จาลองหรือกรณีศึกษา ใหผูเรียนฝก
ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุมีผล 
โดยผูสอนและผูเรียนรวมกัน
ประเมินผลงานน้ัน 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
ประสบการณตรงจากการทางานเปนคู 
หรือเปนกลุมเพื่อฝกความรับผิดชอบ
ทักษะความเปนผูนาและผูตามที่ดี มีทักษะ
การสรางมนุษยสัมพันธปรับตัวและ
ยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน เชน ทางาน
กลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การ
ทางานเปนทีม เปนตน 

 
 
1) สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุม
ของผูเรียน 
2) ประเมินทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรางเครื่องมือใหผูเรียนประเมินผล
ตนเองและประเมินกลุมเพื่อน 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1มีทักษะดานการสื่อสารและ
การสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการ
จัดประสบการณตรงใหผูเรียนได มีโอกาส
ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห วิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร และนาเสนอดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมี
โอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่
ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
แสดงความสามารถในการใหเหตุผล และ
ใชตรรกศาสตรในการสรุปผล 

 
 
1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด 
ความเขาใจผานส่ือเทคโนโลยีแบบ
ตาง ๆ 
2) ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใน
รายวิชา และการใชเทคโนโลยีใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
3) ทดสอบการวัดทักษะเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 
ตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยไมนับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 
 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช  

ผูสอน 

1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ การ
เกิดขึ้นของกฎเกณฑทางสังคม
กฎหมายคือกฎเกณฑของสังคม
ความสําคัญของกฎหมาย  
แหลงท่ีมาของกฎหมาย ลักษณะ
ของกฎหมาย  

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- จัดแบงนักศึกษาเปนกลุม
ยอย แบงหัวขอเรื่อง  
ประเด็นที่นาสนใจเพื่อให
คนควา ทํารายงาน และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
สัปดาหละหน่ึงกลุม 

 

2 ประเภทของกฎหมาย ศักด์ิของ
กฎหมาย และสภาพบังคับของ
กฎหมาย 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 1 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

 

3 วิวัฒนาตามทฤษฎีของกฎหมาย
ตามทฤษฎีกฎหมายสามช้ัน 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 2  
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 
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4 วิวัฒนาตามทฤษฎีของกฎหมาย
ตามหลักพฤติกรรมศาสตร 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 3  
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ถาม - ตอบ วิเคราะห
ปญหา 

 

5 สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานตาม
กฎหมาย : ความหมาย ประเภท
และการใชสิทธิ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

-ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 4  
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 
 

 

6 สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานตาม
กฎหมาย : เสรีภาพ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 5  
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ถาม - ตอบ วิเคราะห
ปญหา 
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7 ประมวลกฎหมายอาญา : 
ความหมาย หลักเกณฑสําคัญของ
กฎหมายอาญา ประเภทของ
ความผิดทางอาญา 

 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 6 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 
 

 

8 ประมวลกฎหมายอาญา : ขอบเขต
การบังคับใชกฎหมายอาญา ความ
รับผิดของบุคคลในทางอาญา  

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 7 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
ประกอบขอเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

 

9 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย 
บุคคล หน้ี นิติกรรมสัญญา 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 8 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ฝกการจัดทําสัญญาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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10 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพย ครอบครัว มรดก 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 9 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของ
บุคคลในครอบครัว 

 

 

11 การใชสิทธิตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และการใชสิทธิตาม
กระบวนการศาลยุติธรรม 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 10 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ตัวอยางเกี่ยวกับสิทธ ิ
หนาท่ีตามกฎหมาย และ
วิธิการนําคดีขึ้นสูศาล 

 

12 การใชสิทธิตามกระบวนการศาล
ยุติธรรมและศาลชํานัญพิเศษ (ตอ)   
การใชสิทธิตามกฎหมายปกครอง 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 11 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

- ตัวอยางคําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดมาเปน
แบบอยางในการใชสิทธิ
กระบวนการยุติธรรม 
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13 กฎหมายเก่ียวกับการดํารงชีวิต 
เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
ความผิดเกี่ยวกับเด็กๆ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 12 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 

 

 

14 กฎหมายเก่ียวกับการดํารงชีวิต :
ชื่อบุคคล ภูมิลําเนา ทะเบียน
ราษฎร การเกณฑทหาร และ
การศึกษา 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 13 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 
 

 

15 กฎหมายเก่ียวกับการดํารงชีวิต :
การจราจร ยาเสพติด  

 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 14 
นําเสนองานท่ีคนควาหนา
ชั้นเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของ
เน้ือหา 
 

 

16 สรุปเนื้อหาของบทเรียนและ
ขอบเขตขอสอบ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและ
นําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา
และเอกสาร 

 

17 สอบปลายภาค 

* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 
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ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน** สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

1.1.1 ,1.1.2 ,
1.1.3 

3.1.5 

4.1.1   , 4.1.2 

-เขาเรียน 1-15 10% 

2.1.1 – 2.1.3 

3.1.1 – 3.1.3 

4.1.1 – 4.1.2 

-แบบฝกหัด 

-กรณีศึกษา 

- รายงาน 

1-15 50% 

2.1.1 – 2.1.3 สอบปลายภาค 16 40% 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอย เชน( 1.1, 2.2, 3.3 )ตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การนําเสนอหนาช้ัน หรือการทดสอบ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายกับสังคม 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   2.1 รัฐธรรมนูญ 
   2.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  2.3 ประมวลกฎหมายอาญา 
 2.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญา 
 2.5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 2.6 พระราชบัญญัติจราจรทางบก  

 2.7 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต คําพิพากษาศาลฎีกา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 
1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1 ผลการสอน 
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

2.3 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
4.1 การใชขอสอบรวมโดยอนุกรรมการประจํารายวิชาศึกษาท่ัวไป(รายวิชากฎหมายกับสังคม) 
4.2 การทวนสอบการใหคะแนนโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ,รองคณบดีฝายวิชาการ ,คณบดีและสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.3 มีการประเมินผลการเรียนรูตามแบบทดสอบ 

4.4 มีการประเมินผลการเรียนรูตามแบบประเมิน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาทุกป 
 

หมวดที ่8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับพันธกิจอื่นๆ (ถามี) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
 (........อ.เพชร....ขวัญใจสกุล.......................) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
 (....................................................................) 

ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
          (.....................................................................) 

รูปแบบการบูรณนาการ เนื้อหารายวิชา 

มอบหมายโครงการ  กฎหมายพิเศษท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา 


