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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะนิติศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวชิา 

     ๐๐๑๒๓๒  กฎหมายพืนฐานเพือคุณภาพชีวติ  (Fundamental Laws for Quality of Life)   

๒. จาํนวนหน่วยกติ 

      ๓ (๒-๒-๕) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

     รายวิชาศึกษาทวัไปเลือก ภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

       ๑.  อ.นฤมล  เสกธีระ (ผูป้ระสานรายวิชา, ผูส้อน)     กลุ่ม ๑,๖ 

       ๒.  ผศ.จตุพล  หวงัสู่วฒันา (ผูส้อน)                          กลุ่ม ๑๒,๑๕ 

       ๓.  อ.จินตนา  พนมชยัชยวฒัน์ (ผูส้อน)                     กลุ่ม ๑๓ 

       ๔.  อ.จกัรี  อดุลนิรัตน์ (ผูส้อน)                                  กลุ่ม ๒,๗ 

       ๕.  อ.เกศราภรณ์  ปานงาม (ผูส้อน)                           กลุ่ม ๔,๙ 

       ๖.  ผศ.จกัรกฤษณ์  สถาปนศิริ (ผูส้อน)                      กลุ่ม ๓,๘ 

       ๗. อ.จณัญญา  ไผทฉนัท ์(ผูส้อน)                              กลุ่ม ๕,๑๐ 

       ๘. อ.กิติวรญา  รัตนมณี (ผูส้อน)                                กลุ่ม ๑๑,๑๔ 

๕. ระดับการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

           ปริญญาตรี ชนัปี ๑-๒  

๖.รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

          ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี  

           ไม่มี 
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๘. สถานทีเรียน  

     อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ(QS) 

๙. วนัทีจดัทํารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีมกีารปรับปรุงครังล่าสุด 

  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

              ๑. เพือใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขนั

พืนฐาน สิทธิมนุษยชน กฎหมายสิงแวดลอ้มและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  รวมทงักฎหมาย

อืนๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสู่ศตวรรษที ๒๑         

             ๒. เพือใหนิ้สิตมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 

             ๓. เพือให้นิสิตรู้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบนัและอนาคต  การเป็น

พลเมืองโลก  การเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  ตระหนกัในศิลป วฒันธรรม ศาสนา ภูมิ

ปัญญา วิถีชีวิต สังคมไทย อาเซียน สังคมโลก  และตระหนักรู้เท่าทันต่อการดาํเนินชีวิตทีเกียวข้องกับ

ธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม 

             ๔. เพือใหนิ้สิตมีทกัษะดา้นปัญญาโดยสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลกัการของเหตุผล 

             ๕.  เพือใหนิ้สิตมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยสามารถเรียนรู้และมี

ความรับผดิชอบในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

             ๖. เพือใหนิ้สิตวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเด็นเนือหาเพือสือสารและสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผล 

             ๗. เพือใหนิ้สิตมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้วิชาการต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางได้

ดว้ยตนเอง 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือใหเ้นือหารายวิชาสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัมากยงิขึน อีกทงัเพือตอ้งการใหนิ้สิตมี 

ความรู้ความเขา้ใจถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต  และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการพฒันา

ตนเองได ้

 

 



 3 
 

หมวดที ๓ ลกัษณะการดําเนนิการ 

๑. คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต  เช่นสิทธิขนัพืนฐาน  สิทธิมนุษยชน  กฎหมาย

สิงแวดลอ้มและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน รวมทงักฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสู่

ศตวรรษที 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. จาํนวนชัวโมงทใีช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

๒ ชวัโมง /สปัดาห์ 

 

- 

 

๒ชวัโมง/สปัดาห์ 

 

๕ ชวัโมง /สปัดาห์ 

 

๓. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์จะให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๒ ชวัโมง /สปัดาห์ 
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หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

     ๑.๑  นิสิตมคีุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวติ 

             นิสิตได้รับการปลกูฝังความรับผดิชอบ  การเคารพต่อตนเองและผู้อนื ความมวีนิยั ความมนีําใจ เข้าใจ

ผู้อนืและความใฝ่รู้ 

       ๑.๒  กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันา 

               สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน  การถามตอบในชนัเรียน  การทาํงานรวมกบัผูอื้น  การยอมรับ

ฟังความคิดเห็นชองผูอื้น   มีความรับผดิชอบในการเรียนและงานทีไดรั้บมอบหมาย   

        ๑.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

                ประเมินจากพฤติกรรมในชนัเรียน  คุณภาพของงานทีไดรั้บมอบหมาย  และพฤติกรรมการทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้น 

๒. ความรู้ 

  ๒.๑.   ความรู้ทีต้องได้รับ                      

               นิสิตไดรั้บความรู้เกียวกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต  เช่นสิทธิขนัพืนฐาน  สิทธิ

มนุษยชน  กฎหมายว่าดว้ยบุคคล  กฎหมายว่าดว้ยครอบครัว  กฎหมายว่าดว้ยมรดก    กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  กฎหมายสิงแวดลอ้มและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการปกครองส่วน

ทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน  กฎหมายทีคุม้ครองมรดกทางศิลปวฒันธรรม รวมทงักฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้ง

กบัการพฒันาสู่ศตวรรษที   เพือการปรับโลกทศันก์ารเรียนรู้เพือการดาํรงตนใหอ้ยูร่อดต่อการเปลียนแปลง

ของโลกในศตวรรษที  

 ๒.๒.   กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันา 

 การบรรยาย  ร่วมกนัตอบคาํถามในชนัเรียน  การเขา้ไปสงัเกตการจดัการเรียนการสอนจริงในหอ้ง

บรรยาย  รวมทงัเชิญวิทยากรมาบรรยาย  การคน้ควา้ดว้ยตนเอง  การจดัทาํกิจกรรม 

  ๒.๓ . กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  การศึกษาคน้ควา้เพิมเติมดว้ยตนเอง  การสอบกลาง

ภาคและปลายภาค  

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑.   สามารถแยกแยะวเิคราะห์บนหลกัการของเหตุผล 

              นิสิตสามารถคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง  คิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์และสามารถนาํความรู้  ทกัษะ  และความ

เขา้ใจเกียวกบักฎหมายพนืฐานเพือคุณภาพชีวติรวมถึงกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัศตวรรษที   นาํมา
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แกปั้ญหาและใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

๓.๒.  กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันา 

             การบรรยาย ร่วมกนัถามตอบและอภิปลายในชนัเรียน การจดัทาํกิจกรรม รวมทงัเชิญวิทยากรจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาบรรยาย 

๓.๓   กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้  

 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การคน้ควา้ การสอบกลางภาคและปลายภาค 

๔ ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

๔.๑    เรียนรู้และมคีวามรับผดิชอบในการอยู่ร่วมกนัในสังคม  

 นิสิตมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง สร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่าง

ผูเ้รียน มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น ใหค้วามร่วมมืออยา่งสร้างสรรค ์

๔.๒   กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันา 

           ทาํกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ 

 ๔.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

 ประเมินผลจากการทาํกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ 

 ๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ๕.๑   วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนือหาเพอืสือสารได้อย่างมปีระสิทธิผล 

              นิสิตสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเดน็เนือหาเพือนาํเสนอในการทาํกิจกรรมได ้ รวมถึงการ

ถามตอบในชนัเรียน สามาถใชค้อมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตเพือเป็นเครืองมือในการสืบคน้ความรู้ เก็บรวบรวม

ขอ้มลูและจดัการขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถนาํเสนอและถ่ายทอดสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

     ๕.๒ กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันา 

              ทาํกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ การถามตอบในชนัเรียน  สามารถสืบคน้เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

จากทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทีผูส้อนไดแ้จกใหใ้นชนัเรียน 

     ๕.๓ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

              ประเมินผลจากการทาํกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ การตอบคาํถาม การอภิปรายในชนัเรียน  

ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น  
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หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน  

การสอน  

ผู้สอน 

๑ 

ลาํดบัศักดิแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 

ศึกษาเกียวกบัลาํดบัศกัดิแห่งกฎหมาย  ประเภทของ

กฎหมาย  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ  และความสาํคญั

ของรัฐธรรมนูญในฐานะทีมาแห่งกฎหมายอืนๆทงั

ปวง 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

- กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๒ 

สิทธิและหน้าทีของปวงชนชาวไทย                   

ศึกษาแนวความคิดว่าดว้ยสิทธิ เสรีภาพ  และ

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยศึกษาความหมาย ทาํ

ความเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ  

ศึกษาถึงแนวความคิดว่าดว้ยหลกัความเสมอภาค  

ตลอดจนศึกษาถึงหนา้ทีของปวงชนชาวไทย 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

- กิจกรรมในชนัเรียน 

 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๓ 

กฎหมายว่าด้วยบุคคล 
ศึกษาบุคคลธรรมดา  อนัไดแ้ก่ การเริมสภาพบุคคล  

วนัเกิดของบุคคล  การแจง้เกิด  การสินสภาพบุคคล

ธรรมดา การแจง้การตาย ความสามารถของบุคคล  

และศึกษานิติบุคคล 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

- กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๔ 

กฎหมายครอบครัว                                            

ศึกษา เรืองของการหมนั  การสมรส  ความสมัพนัธ์

ระหว่างสามีภริยา  และการสินสุดแห่งการสมรส 

 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

- กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 
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๕ 

กฎหมายว่ามรดก  

ศึกษาความหมายของมรดก  บุคคลทีมีสิทธิรับมรดก  

อนัไดแ้ก่ทายาทโดยธรรม  ผูรั้บพินยักรรม  สิทธิ

และส่วนแบ่งของทายาทโดยธรรม  ความสามารถ

ในการทาํพินยักรรม  แบบของพินยักรรม  การเสีย

สิทธิในการรับมรดก  ผูจ้ดัการมรดกและอายคุวาม 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๖ 

กฎหมายอาญาเบืองต้น                                      

ศึกษาลกัษณะของกฎหมายอาญา  ประเภทความผดิ

ในทางอาญา  ประเภทของโทษในทางอาญาและ

โครงสร้างความรับผดิในทางอาญา 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๗ 

ความผดิอาญาในชีวติประจาํวนั                        

ศึกษาความผดิในทางอาญาทีสาํคญั  อนัไดแ้ก่  

ความผดิเกียวกบัชีวิตและร่างกายทีสาํคญั ความผดิ

เกียวกบัทรัพยที์สาํคญั  สิทธิของบุคคลทีเกียวขอ้ง

กบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๘ 
สอบกลางภาค   

๙ 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                            

ศึกษากฎหมายเพือคุม้ครองผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.  

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๑๐ 

กฎหมายสิงแวดล้อม 

ศึกษาความหมายการอนุรักษ ์ความจาํเป็นในการ

อนุรักษ ์รวมถึงพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  ในส่วน

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 
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เฉพาะมลพิษทางนาํ มลพษิทางอากาศ  หลกัผูก่้อ

มลพิษเป็นผูจ่้าย  ความรับผดิทางแพ่งและความรับ

ผดิทางอาญาในการไม่ปฏิบติัตามหลกัผูก่้อมลพิษ

เป็นผูจ่้าย 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

๑๑ 

การกระทําความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์          

ศึกษาลกัษณะความผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ตาม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.  

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๑๒ 

กฎหมายเกยีวกบัการอนุรักษ์แหล่งศิลปวฒันธรรม      

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม

ศิลปกรรม เฉพาะในส่วนของโบราณสถาน ตาม

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ

และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พ.ศ.  รวมถึง

กฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้ง  

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๑๓ 

ความรู้เบืองต้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   

ศึกษากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเนน้ความ

เขา้ใจเกียวกบังานอนัมีลิขสิทธิ ตามพระราชบญัญติั

ลิขสิทธิ พ.ศ.  

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๑๔ 

ระบบกระบวนการยุตธิรรมของไทย                

ศึกษากระบวนการยติุธรรมทางอาญาและ

กระบวนการยติุธรรมทางแพ่งในประเทศไทย 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 
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๑๕ 

ประชาคมอาเซียน                                              

ศึกษาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียนภายใตก้ฎ

บตัรอาเซียน อนัไดแ้ก่ประชาคมการเมืองและความ

มนัคง  ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสงัคม

และวฒันธรรม 

- บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

 

คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์

ผูส้อนรายวิชากฏหมาย

พืนฐานเพือคุณภาพชีวิต 

๑๖ 

การบรรยายพเิศษ - บรรยาย อธิบาย และ

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็น 

-กิจกรรมในชนัเรียน 

 

วิทยากรพิเศษ 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค   

 
 

๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ที 
ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ 

สัปดาห์ท ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ      

ประเมนิผล 

        ๑ 
- ความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

- สอบกลางภาค สปัดาห์ ๘ ๓๐% 

๒ 
- ความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

- สอบปลายภาค 

 

สปัดาห์ ๑๗-๑๘ ๓๐% 

๓ 
-ความมีวินยัและการมี

ส่วนร่วมในชนัเรียน 

-เช็คชือและสงัเกตพฤติกรรม

ในชนัเรียน 

ทุกสปัดาห์ ๑๐% 

๔ 
-กิจกรรม -การทาํกิจกรรมในชนัเรียน

และนอกชนัเรียน  

ทุกสปัดาห์ ๓๐% 

รวม ๑๘ ๑๐๐% 
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หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตาํราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนซึงร่วมจดัทาํโดยคณาจารยค์ณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นเรศวร ผูส้อนรายวิชา ๐๐๑๒๓๒ กฎหมายพืนฐานเพือคุณภาพชีวติ                  

๒. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐                                                                 

ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                     

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                          

พระราชบญัญัติตา่ง ๆ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

www.krisdika.go.th 

www.moj.go.th 

www.pub-law.net 

www.ocpb.go.th 

www.constitutionalcourt.or.th 

www.admincourt.go.th 
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หมวดที ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑. กลยทุธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

 ๑.๑  ใหนิ้สิตเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนในสปัดาห์สุดทา้ย 

              ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตอยา่งไม่เป็นทางการในระหว่างการจดัการเรียนการสอน 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 จดัประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนปลายภาคการศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑  นาํผลจากการประเมินมาใชป้รับปรุงการสอน 

              ๓.๒ กลุ่มคณาจารยผ์ูส้อนจดัอภิปราย/สมัมนาเพอืพฒันารายวิชาใหมี้สาระวิชาและแนวทางการ

จดักิจกรรมใหเ้หมาะสมและน่าสนใจและร่วมกนัจดัทาํเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

              ๓.๓ กลุ่มคณาจารยผ์ูส้อนคน้ควา้ขอ้มลูองคค์วามรู้ใหม่ๆ นาํมาใชใ้นการสอน 

              ๓.๔  สาํรวจความสนใจของนิสิตเกียวกบักฎหมายในเรืองต่างๆในสปัดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ๔.๑  สงัเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนการสอน  

               ๔.๒ ใหนิ้สิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนน   

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํผลทีไดจ้ากการประเมินของนิสิต  คะแนนสอบของนิสิต  การอภิปราย/สมัมนาของคณาจารย์

ผูส้อน  นาํมาสรุปผลและพฒันารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหนา้  

 


