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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะนิติศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ๐๐๑๒๓๒  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  (Fundamental Laws for Quality of Life)   
๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๓ (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
     รายวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก กลุ่มสังคมศาสตร์  ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     ผู้สอน 
      ๑.  นายกิตติ  แก้วทับทิม                          อธิบดีอัยการส านักงานคดีศาลสูง ภาค ๖ 
      ๒.  ผศ.ดร.บุญญรัตน์  โชคบันดาลชัย            คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
      ๓.  ผศ.จิรประภา  มากลิ่น                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
      ๔.  ผศ.นาถวดี     ฟักคง                           อาจารย์   
      ๕.  อ.ปัณณวิชญ์  ตปนยีากร                      อาจารย์ 
     ผู้ช่วยสอน 
      ๑.  นางวิภา  อินทรสุข                             นักวชิาการศึกษา 
      ๒.  นางสาวนารีจุติ  ศรแีสงฉาย                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
           ปริญญาตรี ชั้นปี ๑-๒ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)          ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)      ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน  
    อังคาร ๑๕.๐๐-๑๖.๕๐ น. และ พฤหัสบดี ๑๕.๐๐-๑๖.๕๐ น.  
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    ห้อง QS4401  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ   
๙. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 

๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

              ๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑         
             ๒. เพ่ือให้นิสิตมคีุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
             ๓. เพ่ือให้นิสิตรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต  การเป็น
พลเมืองโลก  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  ตระหนักในศิลป วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต สังคมไทย อาเซียน สังคมโลก  และตระหนักรู้เท่าทันต่อการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
             ๔. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะด้านปัญญาโดยสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
             ๕.  เพ่ือให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยสามารถเรียนรู้และมี
ความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
             ๖. เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
             ๗. เพ่ือให้นิสิตมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวางได้
ด้วยตนเอง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเพ่ือต้องการให้นิสิตม ี
ความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองได ้
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หมวดที่ ๓ ลักษณะการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต  เช่นสิทธิขั้นพื้นฐาน  สิทธิมนุษยชน  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
             Studying the laws concerning the quality of student life such as basic rights, 
environmental laws, the laws relating to traditional knowledge and the laws pertaining to 
the developments towards the 21th  Century  
 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
- 

 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
๕ ชั่วโมง /สัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๒ ชั่วโมง /สัปดาห ์

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
            มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และท ากิจกรรมที่มุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงาน และมีจิตสาธารณะ 
            ๑.๑  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน  การถามตอบในชั้นเรียน การท างานรวมกับผู้อ่ืน การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นชองผู้อ่ืน   มีความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย   
            ๑.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
                   ก าหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในรายวิชา การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน
ผู้อื่น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน 
 
๒. ด้านความรู้ 

          มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว่างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่เก่ียวข้องตระหนัก
ถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อมบังคับที่เกี่ยวกับวิชาการ/วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
         ๒.๑   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         การบรรยาย  ร่วมกันตอบค าถามในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตในกลุ่มและ
ผู้สอน  การเข้าไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนจริงในห้องบรรยายเพ่ือให้นิสิตมีส่วนรวมในชั้นเรียน  ฝึกให้นิสิต
ค้นคว้าด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมในและหรือนอกชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
          ๒.๒   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
           ประเมินผลจากความมีวินัยของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  การศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  การสอบกลางภาคและปลายภาค  
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
           สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

            ๓.๑  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   ในการเรียนการสอนแบบนอกสถานที่ เน้นการท างานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันถาม
ตอบและอภิปรายในชั้นเรียน  

          ๓.๒   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
           ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม ประเมินความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
             มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น 
          ๔.๑   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

                   ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative and Collaborative 
Learning)  โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือร่วมกลุ่ม และเน้นการท างานเป็นทีม 
(Team-based Learning) 
          ๔.๒   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

           ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ประเมินผล
งานที่นิสิตได้รับมอบหมาย โดยให้เพื่อในกลุ่มประเมินผลงานของเพ่ือน  
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 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สามารถใช้เทคโนโลบยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความความ และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
              ๕.๑ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ โดยบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning) และ
แบบเน้นการท างานเป็นทีม 
              ๕.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
  

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน  

การสอน  
ผู้สอน 

๑ 
อ.๑๑ ส.ค., 
พฤ ๑๓ ส.ค. 

- แนะน าเนื้อหาการเรียนการสอน 
- มนุษย์กับสังคม และ สังคมกับกฎหมาย 
- กฎหมายกับการใช้ชีวิตในสังคม 
 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.ดร.บุญญรัตน์ 
             โชคบันดาลชัย 

๒ 
 อ.๑๘ ส.ค., 
พฤ ๒๐ ส.ค. 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
- จรรยาบรรณและวินัยนิสิต 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.ดร.บุญญรัตน์ 
             โชคบันดาลชัย 

๓ 
อ.๒๕ ส.ค., 
พฤ ๒๗ ส.ค. 

- กฎหมายพื้นฐานเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของนิสิต เช่น การใช้ social media ,  
การสวมหมวกนิรภัย 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ผศ.ดร.บุญญรัตน์ 
             โชคบันดาลชัย 
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ความคิดเห็น 

๔ 
อ. ๑ ก.ย., 
พฤ ๓ ก.ย. 

- กฎหมายแพ่งทั่วไป 
- กฎหมายกับชีวิตประจ าวัน ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.จิรประภา  มากลิ่น 

๕ 
อ. ๘ ก.ย., 

พฤ ๑๐ ก.ย. 

-ความแตกต่างระหว่างความผิดทางแพ่ง
และอาญา 
-กฎหมายว่าด้วยละเมิด 
  -ความผิดทางละเมิด 
-กรณีศึกษา ความผิดทางละเมิดและ
อาญาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทาง
ละเมิด 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.จิรประภา  มากลิ่น 

๖ 
อ. ๑๕ ก.ย., 
พฤ ๑๗ ก.ย. 

- กฎหมายว่าด้วยยืม 
- ยืมใช้คงรูปและยืมใช้สิ้นเปลือง 
- กู้ยืมเงิน 
- กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน 
กรณีศึกษา การกู้ยืมเงินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมาย
สถาบันการเงิน 
- การกู้ยืมเงินและหลักประกัน 
- ความแตกต่างระหว่างค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า 
- กรณีศึกษา กรณีกู้ยืมเงิน กับการ
ประกันหนี้ด้วยบุคคล และทรัพย์สิน 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.จิรประภา  มากลิ่น 
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๗ 
อ. ๒๒ ก.ย., 
พฤ ๒๔ ก.ย. 

- กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่นิสิตควรรู้

เพ่ิมเติม เช่น สัญญาฝากทรัพย์ เช่าซื้อ 

เช่าทรัพย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

เป็นต้น 

กรณีศึกษา เช่น การส าเนางานอันมี

ลิขสิทธิ์โดยมิได้ขออนุญาตจากผู้

สร้างสรรค์อย่างไร จึงจะมิถือว่าเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.จิรประภา  มากลิ่น 

๘ สอบกลางภาค  (๒๖ ก.ย. – ๔ ต.ค.)   

 
 
 
 
 

๙ 
อ. ๖ ต.ค., 
พฤ ๘ ต.ค. 

 
 
 
 
 

-บทบาทขององค์กรยุติธรรม 

 ต ารวจ 

 อัยการ 

 ผู้พิพากษา 

 ราชทัณฑ์ 

 หน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวง
ยุติธรรม ฯลฯ 

กรณีศึกษา เกี่ยวกับบทบาทขององค์กร
ดังกล่าว เช่น กรณีประชาชนขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าว/ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินคดีนั้นอย่างไร 
เป็นต้น 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.กิตติ  แก้วทับทิม 

๑๐ 
อ. ๑๓ ต.ค., 
พฤ ๑๕ ต.ค. 

 

-อ านาจและหน้าที่ของข้าราชการใน
องค์กรยุติธรรม 

 ต ารวจ 

 อัยการ 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.กิตติ  แก้วทับทิม 
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 ผู้พิพากษา 

 ราชทัณฑ์ 

 หน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวง
ยุติธรรม ฯลฯ 

กรณีศึกษา เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ของข้าราชการในองค์กรดังกล่าว เช่น 
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ประชาชนจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือได้ 
รับความเป็นธรรม เป็นต้น 

 

๑๑ 
อ. ๒๐ ต.ค., 
พฤ ๒๒ ต.ค. 

 

ประเด็นปัญหาจากข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายจากคดีที่น่าสนใจในปัจจุบัน  
กิจกรรม ให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายและร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากคดีดังกล่าว 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.กิตติ  แก้วทับทิม 

๑๒ 
อ. ๒๗ ต.ค., 
พฤ ๒๙ ต.ค. 

 

ประเด็นปัญหาจากข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายจากคดีที่น่าในใจในปัจจุบัน 
กิจกรรมให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายและร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากคดีดังกล่าว 

- บรรยาย อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.กิตติ  แก้วทับทิม 
 
 

๑๓ 
อ. ๓ พ.ย., 
พฤ ๕ พ.ย. 

น าเสนอผลงาน   

๑๔ 
อ. ๑๐ พ.ย., 
พฤ ๑๒ พ.ย. 

-สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
-ศึกษาสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น 
สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญา
ย้อนหลัง สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน 
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ผศ.นาถวดี  ฟักคง 
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๑๕ 
อ. ๑๗ พ.ย., 

 

-การให้ความรู้และข้อมูลการขอความ

ช่วยเหลือของประชาชนจากสภา

ทนายความ 

- บรรยาย อธิบาย 
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

-นายสาโรจน์ จันทรศิริ
ประธานสภาทนายความ
จังหวัดพิษณุโลก 

พฤ ๑๙ พ.ย. 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม - บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.ปัณณวิชญ์ ตปนียากร 

๑๖ 
อ. ๒๔ พ.ย., 

 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) - บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

อ.ปัณณวิชญ์ ตปนียากร 

พฤ ๒๖ พ.ย. 

การให้ความรู้และข้อมูลการขอความ

ช่วยเหลือของประชาชนทางกฎหมาย 

จากส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

- บรรยาย อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

-นางศิริพร น้อยพินิจ
หัวหน้าส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค (๓๐ พ.ย. -๑๑ ธ.ค.๕๘)   
 

 
 
 
 
 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

        ๑ - ความรู้ความเข้าใจ - สอบกลางภาค สัปดาห์ ๘ ๒๐% 
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

๒ 
-ความมีวินัยและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-การท างานเป็นทีม 

-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-รายงาน 

ทุกสัปดาห์ 
 
 

๒๐% 
  

๔๐% 

๓ 
- ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

- สอบปลายภาค 
 

สัปดาห์ ๑๗-๑๘ ๒๐% 

รวม  ๑๐๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนรายวิชา ๐๐๑๒๓๒ กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                  

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐                 ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
www.krisdika.go.th 
www.moj.go.th 
www.pub-law.net 
www.ocpb.go.th 
www.constitutionalcourt.or.th 
www.admincourt.go.th 
 

 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.moj.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.constitutionalcourt.or.th/
http://www.admincourt.go.th/
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๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑  ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
           ๑.๒  สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาคการศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
  ๓.๑ น าผลจากการประเมินมาใช้ปรับปรุงการสอน 
           ๓.๒ กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและแนวทางการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมและน่าสนใจและร่วมกันจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
           ๓.๓ กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการสอน 
           ๓.๔ ส ารวจความสนใจของนิสิตเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษา 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนการสอน  
          ๔.๒ ให้นิสิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนน   
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต  คะแนนสอบของนิสิต  การอภิปราย/สัมมนาของคณาจารย์
ผู้สอน  น ามาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า  
 

 


