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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา1
0593003 กฎหมายกับชีวติ และสังคม
Law for Life and Society
2. จานวนหน่ วยกิ ต1
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา1
หมวดวิชาการศึกษาทัวไป
่
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์พเิ ศษ
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน1
ภาคเรียนที่ 2/2562
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
-ไม่ม-ี
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
-ไม่ม-ี
8. สถานที่ เรียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมุทรปราการ
9. วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด1
1 กรกฎาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา1
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษารูข้ อ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ และสังคม
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะชีวติ ในการเคารพกฎเกณฑ์และกติกาของบ้านเมือง
1.3 เพือ่ ให้นกั ศึกษาตระหนักและมีจติ สานึกรับผิดชอบต่อชีวติ และสังคมทีอ่ าศัยอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์
1.4 เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับการดาเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง
1.5 เพือ่ สร้างจิตสานึกด้านจิตอาสา ด้านการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เคารพในความแตกต่าง
1.6 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา1
2.1 เพือ่ พัฒนาเนื้อหาของกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงสังคมปั จจุบนั
2.2 เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดทักษะในการใช้ชวี ติ ภายใต้กฎเกณฑ์บา้ นเมือง
2.3 เพือ่ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิดทักษะ และกระบวนการเรียนรู้
ทีย่ งยื
ั ่ นและมีประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรูไ้ ด้อย่างง่าย
2.4 เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม การมองโลกในแง่ดี การคิดบวก
การค้นหาเหตุผลอย่างถูกต้องภายใต้กฎเกณฑ์สงั คม
2.5 เพือ่ จะได้จดั กระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน
และจากความเป็ นจริงในสังคม โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา1
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวติ และสังคม สิทธิ หน้าที่
และเสรีภ าพขัน้ พื้น ฐานของบุ ค คลตามกฎหมาย ความรับ ผิด ชอบในทางแพ่ ง และในทางอาญา
กระบวนการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและมรดก รวมทัง้
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวัน
2. จานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
145 คาบ
2 กิจกรรม
90 คาบ

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา1
- การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบชอบต่อสังคมส่วนรวม การมีจติ อาสา มีน้าใจต่อผูอ้ น่ื
- ความซื่อสัตย์ สุจริต
- มีระเบียบวินยั เคารพกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง
- ทักษะในการคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหาอย่างตรงไปตรงมาและชอบธรรม
- ส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขบนพืน้ ฐานความถูกต้องภายใต้หลักนิตริ ฐั
1.2 วิ ธีการสอน1
- บรรยายเนื้อหาของกฎหมาย ตัวอย่างคดีทเ่ี กิดขึน้ โดยสอดแทรกการสอนคุณธรรม จริยธรรม
จากคดีและการดาเนินชีวติ ในสังคม
- การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมสร้า งทัก ษะชีวิต ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กฎเกณฑ์ข องสัง คม การตรงต่ อเวลา
มารยาทการเข้าร่วมกิจกรรม ระเบียบ วินยั และกฎเกณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ ในกระบวนวิชา
- เชิดชูบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือในวงการกฎหมาย
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สังเกตจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
- สังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั 1
- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิต และสังคม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาทของกฎหมายทีม่ ตี ่อสังคม สร้างศรัทธาในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง ให้เกิดขึน้ กับ
นักศึกษา เปรียบเทียบผลทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสังคม
- ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับกฎหมาย ปรัชญากฎหมาย
สิทธิ หน้ าที่และเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย และสอดแทรกคุณธรรมกฎหมาย เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญกับกฎหมายในฐานะกฎเกณฑ์ของสังคม
- บทบัญญัติข องกฎหมายที่เ กี่ย วข้องกับ การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนู ญ โครงสร้า งทา
ปกครอง อานาจอธิปไตย ประวัตศิ าสตร์กฎหมาย หลักนิตริ ฐั ฯลฯ
- บทบัญ ญัติข องกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเกิด สภาพบุ คคล การหมัน้ การสมรส และที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินชีวติ ในสังคม
- บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาในชีวติ ประจาวัน
- บทบัญญัตขิ องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบือ้ งต้นทีค่ วรรู้
2.2 วิ ธีการสอน1
- บรรยายในชัน้ เรียน
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- ยกตัวอย่างคดีจากคาพิพากษาฎีกาทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์เหตุการณ์บา้ นเมือง
- ให้นกั ศึกษาอ่านตารา เอกสารประกอบการสอน บทความ เรือ่ งสัน้ ทีเ่ กีย่ วข้องทางวิชาการ
- แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน และแลกเปลีย่ นการเรียนรูร้ ะหว่างเรียน
- เรียนรูจ้ ากกิจกรรมและวิทยากรพิเศษ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สอบ/ทดสอบกลางภาค จากการทารายงานกลุม่ รายงานเดีย่ ว การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
และปทดสอบวัดผลด้วยข้อสอบอัตนัยและปรนัย รวม 70 คะแนน
- สอบปลายภาคข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา1
- สร้างความเชีย่ วชาญในศาสตร์ สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
- สร้างให้มคี วามตระหนักถึงความสาคัญของกฎเกณฑ์บา้ นเมือง เคารพสิทธิผอู้ น่ื
แสดงออกอย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน1
- บรรยายในชัน้ เรียน
- ทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง นาเสนอ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และถาม-ตอบท้ายบทเรียน
- เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มอบหมายงานทีเ่ สริมสร้างทักษะทางปั ญญา
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สังเกตจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน
- ประเมินจากการสอบระหว่างภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนาdkk
1 - ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เห็นประโยชน์สว่ นตน การช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ การ
รูจ้ กั แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ น่ื
- การยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
4.2 วิ ธีการสอน1
- การบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
- การเสริมทักษะชีวติ มองโลกในแง่ดี ทาให้เกิดการยอมรับในความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
- สร้างทักษะการสือ่ สารกับผูอ้ น่ื
- สร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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5.2 วิ ธีการสอน1
- มอบหมายงานให้ศกึ ษา
- แนะนาทักษะการสือ่ สารกับผูอ้ น่ื
- จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สังเกตจากการแสดงออกในชัน้ เรียน การนาเสนอผลงาน
- ประเมินจากงานทีม่ อบให้ศกึ ษาค้นคว้า

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2-3

-ปฐมนิเทศ
- ชี้ แ จ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ขอบเขตรายวิชา รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
แนวทางการวัดและประเมินผล
บทที่ 1 ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและ
สังคม
-ข้อความเบือ้ งต้น
- ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
กฎหมาย
ชีวติ และสังคม
-ความสาคัญของกฎหมาย
-อิทธิพลของกฎหมายในการ
ดารงชีวติ ของมนุษย์
-ผลกระทบจากการฝ่ าฝืน
กฎหมาย
-กฎหมายกับความยุตธิ รรม
บทสรุป
บทที่ 2 ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย
-ความหมาย ทีม่ า ลักษณะและ
ประเภทของกฎหมาย

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ ใช้
3
-การบรรยาย
-เอกสาร มคอ.3
-ทดสอบความรูพ้ น้ื ฐาน
ก่อนเรียน
-เอกสารประกอบการสอน
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท

6

-การบรรยาย
-วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
เกีย่ วกับกฎหมายเบือ้ งต้น
และแสดงความคิดเห็น
-เอกสารข่าว

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ

เอกสารหมายเลข มคอ.3
-ความแตกต่างระหว่าง
กฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชน
-ระบบกฎหมาย
-ลาดับชัน้ ของกฎหมาย
-การใช้และการตีความ
กฎหมาย
บทสรุป

สัปดาห์ที่
4-5

6-7

หัวข้อ/รายละเอียด

6
-เอกสารประกอบการสอน
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ ใช้
6
-การบรรยาย
บทที่ 3 บุคคลและสภาพ
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
บุคคล
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
-ความหมายของบุคคล
แสดงความคิดเห็น
-ประเภทของบุคคล
-เอกสารข่าว
-การเริม่ ต้นสภาพบุคคล
-เอกสารประกอบการสอน
-ความสามารถของบุคคล
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
ตามกฎหมาย
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-บุคคลทีถ่ กู จากัด
-ทากิจกรรมและคาถาม
ความสามารถตามกฎหมาย
ท้ายบท
-การทานิตกิ รรมสัญญาของ
บุคคลทีถ่ กู จากับ
ความสามารถ
-การสิน้ สุดสภาพบุคคล
บทสรุป
6
-การบรรยาย
บทที่ 4 สัญญาใน
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
ชีวิตประจาวัน
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
-ความหมายของสัญญา
แสดงความคิดเห็น
-เงือ่ นไขในการทาสัญญา
-เอกสารข่าว
-ประเภทของสัญญาและ
-เอกสารประกอบการสอน
เอกเทศสัญญา

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
-สัญญาซือ้ ขาย
-สัญญาเช่าทรัพย์
-สัญญาเช่าซือ้
-สัญญาจ้างแรงงาน
-สัญญาจ้างทาของ
-สัญญายืม
-สัญญาฝากทรัพย์
-สัญญาเกีย่ วกับการประกัน
หนี้
-แนวการร่างสัญญา
บทสรุป

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
8

9-10

-ส่งรายงาน
-นาเสนอรายงาน
-ทดสอบวัดผลกลางภาค

บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัว
-ข้อความเบือ้ งต้น
-ความหมายและลักษณะของ
ครอบครัวไทย
-วิวฒ
ั นาการของกฎหมาย
ครอบครัว
-การหมัน้ เงือ่ นไขของการ
หมัน้ -ความสมบูรณ์ของ
สัญญาหมัน้ –การหมัน้ ไม่เป็ น
เหตุทจ่ี ะบังคับให้ทาการสมรส
-การผิดสัญญาหมัน้
-การคืนของหมัน้
-การสมรส เงือ่ นไขการสมรส

-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ ใช้
3
อัตนัย 1 ข้อ ปรนัย 40
ข้อ
รวม 30 คะแนน

6

-การบรรยาย
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
แสดงความคิดเห็น
-เอกสารข่าว
-เอกสารประกอบการสอน
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ
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11-12

สัปดาห์ที่
13-14

-ทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยา
-การสิน้ สุดการสมรส
-บิดามารดากับบุตร
-บุตรบุญธรรม
บทสรุป
บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมรดก
-ข้อความเบือ้ งต้น
-ความหมายของมรดก
-การตกทอดของมรดก
-ทายาทตามกฎหมาย
-การเสียสิทธิในกองมรดกของ
ทายาท
-พินยั กรรมและผูจ้ ดั การมรดก
บทสรุป
หัวข้อ/รายละเอียด

6

-การบรรยาย
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
แสดงความคิดเห็น
-เอกสารข่าว
-เอกสารประกอบการสอน
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ ใช้
6
-การบรรยาย
บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับ
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
กฎหมายอาญา
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
-ข้อความเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการ
แสดงความคิดเห็น
ลงโทษ
-เอกสารข่าว
-ความหมายของกฎหมาย
-เอกสารประกอบการสอน
อาญา
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
-ประมวลกฎหมายอาญาและ
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
วิวฒ
ั นาการ
-ทากิจกรรมและคาถาม
-ความรับผิดทางอาญากับ
ท้ายบท
ความรับผิดทางแพ่ง
-วัตถุประสงค์ของการลงโทษ
-โทษทางอาญา
-ความรับผิดทางอาญา
-ขัน้ ตอนการพิจารณาการ
กระทาความผิดอาญา
-องค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบภายในของ
ความผิด
-เหตุยกเว้นความผิด
-เหตุยกเว้นโทษ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ
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15

-เหตุลดโทษ
บทสรุป
บทที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
-ระบบการดาเนินคดีอาญา
-ประเภทของคดีอาญา
-บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา
-ขัน้ ตอนการดาเนินคดีอาญา
-การอุทธรณ์ ฎีกา
บทสรุป

3

-การบรรยาย
-วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงใน
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องและ
แสดงความคิดเห็น
-เอกสารข่าว
-เอกสารประกอบการสอน
-นวัตกรรมเรือ่ งสัน้
“รูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก”
-ทากิจกรรมและคาถาม
ท้ายบท
-สรุปบทเรียนเตรียมสอบ
ปลายภาค

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรมที่
ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
สัปดาห์ที่
เรียนรู้
ประเมิ น
1.gh1
การรูจ้ กั
-สอบกลางภาค
8
ประยุกต์ใช้ -มอบหมายงาน
กฎหมายใน -วัดและประเมินผลจากกิจกรรม
สังคม การ ประกอบการเรียนการสอน
วิเคราะห์
สถานการณ์
ทางสังคม
42
ความรู้
สอบปลายภาค
สอบตามตารางที่
กฎหมาย
มหาวิทยาลัย
เกีย่ วกับชีวติ
กาหนด
และสังคม
รวม
-

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
นิตศิ าสตร์ และ
อาจารย์พเิ ศษ

สัดส่วนของ
การประเมิ นผล
ร้อยละ 70

ร้อยละ 30

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
- ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทยั “ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายทัวไป”
่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารหมายเลข มคอ.3
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- วิษณุ เครืองาม. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- ศรีราชา เจริญพานิช. (2526). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 1. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- สุรรี ตั น์ ประจนปั จจนึก. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- สุนทร มณีสวัสดิ.์ (2539). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
www.google.com
คาค้นหา ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมาย, หลักกฎหมายเอกชน, กฎหมายชาวบ้าน, กฎหมาย
ทัวไป,
่ นิตกิ รรม, สัญญา,
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
เรือ่ งสัน้ “เรียนรูก้ ฎหมายไปกับน้องมุก” , cd บรรยายกฎหมายกับชีวติ และสังคม

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน , การมีสว่ นร่วม, คาถามของนักศึกษา,
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
การประเมินการสอนโดยคณะ, หลักสูตร, ด้วยการตอบแบบสอบถาม, ประประเมินผลออนไลน์
3. การปรับปรุงการสอน
ค้นหาเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่ายขึน้ , การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน, การใช้
นวัตกรรมเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการสอนมากขึน้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ทดสอบกลางภาค, ทดสอบปลายภาค, วัดผลการเรียนรูต้ ามระยะเวลาทีก่ าหนด, วัดผลการ
เรียนรูใ้ นแต่ละวัน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
สังเกตจากพฤติการณ์ การเรียนรู้ข องนักศึกษา ผลที่ได้ร บั จากการศึกษา และน ามาปรับปรุง
เนื้อหาวิชา แนวทางการสอน คาอธิบายรายวิชา
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การวัดและการประเมิ นผล
การวัดผล (100 คะแนน)
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน

70 คะแนน

1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 รายงานกลุ่ม

10 คะแนน
10 คะแนน

1.3 นาเสนอรายงานเดีย่ ว
1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน

20 คะแนน
30 คะแนน

2. คะแนนสอบปลายภาค

30 คะแนน

การประเมิ นผล
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

80-100
75-79
70-74

ได้ระดับ A
ได้ระดับ B+
ได้ระดับ B

คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

65-69
60-64

ได้ระดับ C+
ได้ระดับ C

คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

55-59
50-54

ได้ระดับ D+
ได้ระดับ D

คะแนนระหว่าง

0-49

ได้ระดับ F

