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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสู ตร/ภาควิชา/คณะ
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
2561103 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
(Law of Tort Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
2. จานวนหน่ วยกิจ
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการเรี ยนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. วิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน(Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ห้องเรี ยนไม่ระบุแน่นอน
9.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ด้านความรู ้ ความคิด
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในการวินิจฉัยปั ญหาข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและนาไปปฏิบตั ิได้
2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักศึกษาสามารถตอบคาถาม และทาแบบฝึ กหัดที่อาจารย์มอบหมายให้ได้
ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ
นักศึกษามีความสามารถนาเอาหลัก ข้อยกเว้น และข้อยกเว้นของข้อยกเว้น ไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมระหว่างคู่กรณี แห่งละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ เป็ นการ
ลดภาระ ขั้นตอน และข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ กระบวนการทางศาล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้
(Law of Tort Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
กฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอก
สั่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 และกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 4
The Law of Tort according to the Civil and Commercial Code, Book 1, title 5, Law of Management
of Affairs Without Mandate according to the Civil and Commercial Code, Book 1, title 3, and Law of Undue
Enrichment according to the Civil and Commercial Code, Book 1, title 4
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึ กปฏิบัติ
การศึกษาด้ วยตนเอง
45 ชัว่ โมง ต่อ ตามความต้องการของ
1-2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ 1-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา นักศึกษาและชัว่ โมงเรี ยนที่
ขาดหาย
3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะทาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม มีวินยั มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ
ในภาระหน้าการงานของตนเอง
- รู ้จกั เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น รักษาหน้าที่ และรักษาสิ ทธิ ของตนเองไม่ให้ผอู ้ ื่นล่วงละเมิดได้
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1.2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การ
กระทาใดเป็ นการกระทาไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่น
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
- กาหนดบทบาทสมมติในการก่อผลแห่งการกระทาในรู ปของความเสี ยหายต่างๆและวิธีการชดเชย
ชดใช้หรื อทดแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผเู ้ สี ยหายในลักษณะต่างๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ให้ความเห็นในกรณี ศึกษาที่ยกตัวอย่างในชั้นเรี ยน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
นักศึกษาให้เหมาะสม
- สังเกตปฏิกิริยาของนักศึกษาในบทบาทสมมติ
2 ความรู้
2.1 ความรู้ ทจี่ ะได้ รับ
ความรู ้ที่จะได้รับจากวิชานี้ เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
- ที่มาหรื อจุดกาเนิดก่อเกิดขึ้นของกฎหมายลักษณะละเมิดเป็ นต้น
- ความหมายความสาคัญของกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
- ผลแห่งการกระทาในลักษณะละเมิด
- ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่ างกาย อนามัย สิ ทธิ อื่น ๆ เป็ นต้น
- ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่ผเู ้ สี ยหายได้รับจากการกระทาละเมิด
- นิรโทษกรรมในความผิดที่กระทาลง
- การกระทาที่ก่อเกิดเป็ นการจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายเนื้ อหารายวิชา
- ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาในแต่ละส่ วนของเนื้ อหารายวิชาเพื่ออภิปรายร่ วมกัน
- มอบหมายให้คน้ คว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความ
- มอบหมายนาเสนอผลงานการค้นคว้า โดยดาเนินการเป็ นกลุ่ม
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในอ่านและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
- พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริ ง โดยอาศัยหลักการทางกฎหมายในการแก้
ปัญญาข้อเท็จจริ ง
- พัฒนาความสามารถในการคิด และการนาเสนออย่างเป็ นระบบ
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3.2 วิธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาจดบันทึกย่อคาอธิ บายบรรยายเนื้อหารายวิชา
- ให้นกั ศึกษาจัดทาบันทึกย่อจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความ
- ทดสอบด้วยแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน แบบอัตนัยโดยมีการเก็บคะแนน
- ทดสอบด้วยข้อสอบอัตนัยระหว่างการเรี ยนโดยมีการเก็บคะแนน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
- ให้นกั ศึกษานาส่ งบันทึกย่อจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความผ่านทางเวปไซต์ของ
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4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานให้แก่นกั ศึกษาร่ วมกันดาเนินการ เช่น การนาเสนอผลงานการ
ค้นคว้า การทากิจกรรมร่ วมของสาขาวิชาในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากความร่ วมมือระหว่างทากิจกรรม
- ประเมินผลจากประสิ ทธิ ภาพของการทางานในกลุ่ม
- ประเมินผลจากผลสาเร็ จของกิจกรรม
5 ทักษะการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และการนาเสนอประกอบเหตุผล
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และการนาเสนอประกอบเหตุผลทีต่ ้ องพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการรวบรวมข้อมูลด้านการฟัง การอ่าน โดยเข้าร่ วมฟังการบรรยาย การอภิปรายทาง
กฎหมาย การอ่านตารา หนังสื อ ต่าง ๆ และการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. พัฒนาทักษะในการรวบรวมข้อมูลด้านการพูด การเขียน นาเสนอข้อมูลจากเข้าร่ วมการบรรยายหรื อ
การอภิปรายทางกฎหมาย การอ่านตารา หนังสื อ ต่าง ๆ และการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา และนาเสนอการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการบรรยายและการอภิปรายทางกฎหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูล
นาเสนอในชั้นเรี ยน หรื อผ่านเวปไซต์ของสาขาวิชานิ ติสาสตร์
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานที่นกั ศึกษานาเสนอ ในรู ปของ การนาเสนอ การทาแบบฝึ กหัด
2. สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้
1

o ชี้แจงเนื้อหาของวิชา
o แจ้งเกณฑ์การวัดผล
o เก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา

3

2

 ประวัติความเป็ นมาและปรัชญาของ
กฎหมายละเมิด
 ศึกษาเปรี ยบเทียบกับ นิติกรรมสัญญา
 ศึกษาเปรี ยบเทียบกับ กฎหมายอาญา

3

3

 หลักการพื้นฐานของกฎหมายละเมิด
 หลักการพื้นฐานของนิติกรรม
 การประทุษร้ายทางแพ่งกับประทุษร้าย
ทางอาญา
 -ความรับผิดทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดทางละเมิด
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
o - ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการ
กระทาของตนเอง
 มาตรา 420
 มาตรา 421

3

4
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ผู้สอน

- แจกคาอธิบายรายวิชา
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ให้นกั ศึกษาจัดทาข้อมูล
เบื้องต้นของตนเอง
- การให้ศึกษาด้วยตนเอง จาก
ตาราเรี ยนหลักก่อนการเรี ยน
- Microsoft Office PowerPoint
-วัดผลก่อนการเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- มอบงานให้ยอ่ ความจากตารา
หรื อบทความ
- Microsoft Office PowerPoint

สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สั ปดาห์ ที่
5

6

7

8

9

10

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้

มคอ.3/6
ผู้สอน

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควร
ได้
 กฎหมายลักษณะละเมิด ที่เกิดจากการ
กระทาโดยจงใจ
 กฎหมายลักษณะละเมิด ที่เกิดจากการ
กระทาโดยประมาทฯ
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของ
การกระทาละเมิด

3

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน- ยกตัวอย่างคดี
ประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint

3

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
 ความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของ
ตนเองกรณี หมิ่นประมาททางแพ่ง
มาตรา 432
 -มาตรา 428 และมาตรา 432
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
o ความรับผิดเพื่อการกระทาละเมิดของ
บุคคลอื่น
o มาตรา 425 – 426
o มาตรา 429 - 430
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
o ความรับผิดอันเกิดจากทรัพย์สิน
 มาตรา 433 - 437

3

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด
 ค่าสิ นไหมทดแทน
 มาตรา 438 – 447
 อายุความ มาตรา 448

3

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม
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สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้

11

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ละเมิด (นิรโทษกรรม)
 มาตรา 449 - 453

3

12

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
จัดการงานนอกสัง่
 มาตรา 395 – 405

3

13

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
จัดการงานนอกสัง่
 มาตรา 395 – 405 (ต่อ)

3

14

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ลาภมิได้
 มาตรา 406 - 419

3

15

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ลาภมิได้
o มาตรา 406 – 419 (ต่อ)
o ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อนสอบ Final

3

16

o สอบปลายภาค Final

3

มคอ.3/7
ผู้สอน

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- การทดสอบหลังเรี ยน
สอบปลายภาค
อ.ศิลป์ ชัย

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

*หมายเหตุ การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2563 ในสัปดาห์ที่ 1-16 จะมีการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยน และในระบบ Online ผ่านสื่ อ เช่น ระบบ Zoom Meeting หรื อ Google Meetในการเรี ยนการสอน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีควบคู่กนั ไป เพราะจานวนนักศึกษาในห้องเรี ยนไม่เกิน 20 คน
ดัง นักเรี ยนบางส่ วนจึงต้องศึกษาผ่านระบบ Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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มคอ.3/8
2. แผนการประเมินผลการเรียน
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1.
-พัฒนาการด้านความรู ้
2.

3.

วิธีการประเมิน

- ทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน
-ทดสอบความรู ้หลังเรี ยน
- ทักษะการเขียนตอบ
- ให้ทาบททดสอบใน
ข้อสอบทางกฎหมาย
ระหว่างเรี ยน และตรวจให้
คะแนนจริ งเพื่อให้
นักศึกษาทราบถึง
ข้อบกพร่ อง
- ทักษะความรู ้ทางกฎหมาย - สอบปลายภาคด้วย
ทั้งหมดที่ได้รับในการเรี ยน ข้อสอบอัตนัย
รายวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสัง่
และลาภมิควรได้

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
1
2 และ 15
13, 14

16

สั ดส่ วนการ
ประเมิน
ไม่มี
ไม่มี

100 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตาราและเอกสารหลักทีก่ าหนด
คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้ ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
เรียบเรียงเพิม่ เติม โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษ จรัญ ภักดีธนากุล พ.ศ. 2563
2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ คาพิพากษาศาลฎีกา
- ระบบ E-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ผูเ้ ขียน ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์
กรณ์ โสตถิพนั ธุ์
2. คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ผูเ้ ขียน เดือนเด่น นาคสี หราช
3. คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้ ผูเ้ ขียน ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
4. คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ผูเ้ ขียน ประสิ ทธิ โฆวิไลกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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มคอ.3/9
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ ง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
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