มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801121 ชื่ อวิชาหลักการพืน้ ฐานทางนิติศาสตร์
(Introduction to Legal Science)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
3
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
8
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
2
4
5
12
13

รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง / คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ (Introduction to Legal Science)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
วิทยาเขตสงขลา : อาจารย์เจษฎา ทองขาว
วิทยาเขตพัทลุง : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
5. ภาคเรียน/ชั้ นปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนต้น ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ ผ้ เู รียน
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิ บายถึงหลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์ ได้
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงแนวปฏิ บตั ิและสามารถวินิจฉัยปั ญหา หรื อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและนาไปปฏิบตั ิ
ประกอบวิชาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นไปได้
1.3 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่ องและทราบถึ งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
เรื่ องนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้
1.4 สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการวินิจฉัยปั ญหาหรื อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและนาไปความรู ้ที่ได้สู่การปฏิบตั ิ
เพื่อการอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหลักกฎหมายอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับใช้
หลักกฎหมายอย่างมีวจิ ารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู ้มาใช้ในการพิจารณา
กฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
1.6 สามารถสื บค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอและสื่ อสารในประเด็นปั ญหา
ด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.7 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งมัน่ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม
1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาข้อพิพาทโดยคานึ งถึงศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุ ษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรมรวมถึงการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและมีจรรยาบรรณในวินิจฉัยและการปรับใช้ หลัก
กฎหมายต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันและการประกอบวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้และปรับกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์กฎหมาย
ยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตได้เรี ยนรู ้สาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และโครงร่ างของกฎหมายโดยทัว่ ไป บ่อเกิดและวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี
และแนวคิ ดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ ม าของกฎหมาย การบังคับ ใช้ หลักการตี ค วาม การอุ ดช่ องว่าง และการยกเลิ ก
กฎหมาย สิ ทธิและการใช้สิทธิ และการระงับซึ่งสิ ทธิ บุคคลตามกฎหมาย
2. หัวข้ อและจานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคเรียน
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

45 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

กิจกรรมนอกชั้นเรี ยน

-

4

4ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางานของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
- คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคมโดยยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
อย่างพอเพียง
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวนิ ยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรม รวมถึงการเคารพ สิ ทธิ
มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
- วิธีการสอน
1. การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผสู ้ อน
2. การเปิ ดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเรื่ องของคุณธรรม จริ ยธรรม
3. ยกตัวอย่างปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณี ฝ่าฝื นกฎหมาย
4. สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอนทุกครั้ง
- วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่ งงานตามกาหนดเวลา
3. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
4. ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิกและผูน้ า
2. ด้ านความรู้
- ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ ทกี่ ว้ างไกลเข้ าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสั งคม
 2.1 มีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นกฎหมาย

- วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. ทางานกลุ่ม
3. วิเคราะห์กรณี ศึกษา
4. มอบหมายงานให้คน้ คว้า
5. ทาแบบฝึ กหัด
6. แสดงความคิดเห็น
- วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
- ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหาและตัดสิ นใจ
อย่ างเป็ นระบบสมเหตุสมผล มีความใฝ่ รู้ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
 3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้อ กฎหมาย ปรั บ บทข้อ กฎหม ายมาใช้
กับข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถนาความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม
- วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม
3. การสะท้อนความคิด
4. การวิเคราะห์กรณี ศึกษาจากคดีและคาพิพากษาของศาล
5. ฝึ กคิดและคิดตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
6. มอบหมายให้นิสิตสารวจปั ญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริ ง
- วิธีการประเมิน
1. สอบปลายภาคเรี ยน

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

- ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีทกั ษะในการสร้ างความสั มพันธ์ และสามารถเรียนรู้ ทจี่ ะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสั งคมด้ วยความ
รับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
 4.3 มีจิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนแลสังคม
 4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
 4.5 มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
- วิธีการสอน
1. กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน เช่น จัดทาบอร์ ดในวันรพี ร่ วมแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย เป็ นต้น
- วิธีการประเมิน
1. ประเมินความรับผิดชอบในการทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่ งงานตามกาหนดเวลา
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทั้ ง ในเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
สรุ ปประเด็นโดยใช้ ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
 5.1 มีความสามารถในการสื บค้นรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอและ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 5.3 มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
 5.4 สามารถสื่ อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้นิสิตทารายงานเป็ นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ เอกสารและอินเตอร์เน็ต
2. ให้นิสิตศึกษาจากสภาพจริ ง
3. บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วยโปรแกรม power point

4. จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน
5.3 วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากผลงานการทารายงาน
2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
3. สอบปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
6
1-2 บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของ
กฎหมาย
1.1 ที่มาของกฎหมาย
1.2 วิวฒั นาการของกฎหมาย
1.3 ก าร แ บ่ งแ ย ก ป ร ะ เภ ท ข อ ง
กฎหมาย
บทที่ 2 การบังคับใช้กฎหมาย
3
3
2.1 ขอบเขตในการใช้กฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษร
2.2 การตีความกฎหมาย
2.3 การอุดช่องว่างกฎหมาย
2.4 การยกเลิกกฎหมาย
4

5-6

บทที่ 3 สิ ทธิ
3.1 ความหมายและการได้มาซึ่ง
สิ ทธิ
3.2 การใช้สิทธิ
3.3 การระงับซึ่งสิ ทธิ
บทที่ 4 บุคคลธรรมดา
4.1 สภาพบุคคล
4.2 สิ่ งซึ่ งได้แก่สภาพบุคคล
4.3 การสิ้ นสภาพบุคคล

3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
- บรรยาย
- ประเมินผลก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน

- บรรยาย
- ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข่าวสาร
เกี่ยวกับการบัญญัติและการ
พิจารณากฎหมายใน
ปัจจุบนั
- กิจกรรมท้ายบท ทา
แบบฝึ กหัด
- บรรยาย
-ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข่าวสาร
และคาพิพากษาฎีกา
- กิจกรรมท้ายบท
ทาแบบฝึ กหัด
- บรรยาย
-ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข่าวสาร
และคาพิพากษาฎีกา
- กิจกรรมท้ายบท ทา
แบบฝึ กหัด

ผู้สอน
อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

สั ปดาห์
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
และสื่ อทีใ่ ช้
6
- บรรยาย
7-9 บทที่ 5 ความสามารถของบุคคล :
ผูเ้ ยาว์
-ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข่าวสาร
5.1 ระยะเวลาแห่งการเป็ นผูเ้ ยาว์
และคาพิพากษาฎีกา
5.2 หลักทัว่ ไปในการทานิติกรรม
- กิจกรรมท้ายบท ทา
ของผูเ้ ยาว์
แบบฝึ กหัด
5.3 ผูเ้ ยาว์ประกอบธุ รกิจและทา
สัญญาเป็ นลูกจ้าง
8
สอบกลางภาค
6
- บรรยาย
10-11 บทที่ 6 คนไร้ความสามารถ
หลักเกณฑ์การเป็ นคนไร้
- ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
ความสามารถ
6.1 ผลตามกฎหมายของการเป็ น
คนไร้ความสามารถ
6.2 การสิ้ นสุ ดของการเป็ นคนไร้
ความสามารถ
6.3 คนวิกลจริ ตที่ศาลยังไม่ได้สั่ง
ให้เป็ นคนไร้ความสามารถ
6
- บรรยาย
12-13 บทที่ 7 คนเสมือนไร้ความสามารถ
7.1 บุคคลที่อาจถูกศาลสัง่ ให้
- ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
เป็ นคนเหมือนไร้
ความสามารถ
7.2 ผลของการเป็ นคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
7.3 การสิ้ นสุ ดแห่งการเป็ นคน
เหมือนไร้ความสามารถ

ผู้สอน
อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
14-15 บทที่ 8 นิติบุคคล
8.1 ประเภทต่าง ๆ ของนิ ติบุคคล
8.2 สิ ทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล
8.3 การจัดการนิติบุคคล
8.4 ภูมิลาเนาและการสิ้ นสุ ดของ
นิติบุคคล
นาเสนอผลงาน
16

17 – 18 สอบปลายภาคเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่ อทีใ่ ช้
3
- บรรยาย
- ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท

3

- นาเสนอ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- ตอบข้อซักถาม

ผู้สอน
อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

อ.เจษฎา
ผศ.ธนากร

2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

ผลการเรียนรู้
1.1, 1.4

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม / การทารายงาน
กลุ่ม

ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผา่ น

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

2. เรี ยนรู ้และทักษะ 2.2, 3.1, 3.2
ปัญญา

โดยการสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค

8,17-18

100 คะแนน

3. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
( ความร่ วมมือใน
การทางานของ
นิสิต
4. การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

ให้ร่วมกันทากิจกรรมวันรพี โดยการ
ค้นคว้าประวัติพระองค์เจ้ารพีฯ และ
ทาบอร์ ดเผยแพร่ ความรู ้แก่ผสู ้ นใจ
ทัว่ ไป /การทารายงานกลุ่ม / การ
แสดงความคิดเห็น และการอภิปราย

1 และ 16

ผ่าน/ไม่ผา่ น

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผา่ น

4.1, 4.3, 4.4
4.5

5.4

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1) กรรณภัทร ชิตวงศ์. คาอธิบาย วิชาหลักการพืน้ ฐานทางนิติศาสตร์ (แพ่ง :หลักทัว่ ไป). สงขลา :เทมการ
พิมพ์, 2555
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
1) กิตติศกั ดิ์ ปรกติ. คาอธิ บายวิชากฎหมายแพ่ง :หลักทัว่ ไป ว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทัว่ ไปว่าด้วยนิติ
บุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร :วิญญูชน, 2550
2) พรชัย สุ นทรพันธ์และคณะ. ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย. กรุ งเทพมหานคร:สามดีการพิมพ์, 2538
3) ธีระ ศรี ธรรมรักษ์และคณะ. ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป. พิมพ์ครั้งที่ 3กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2544
4) ภูมิชยั สุ วรรณดีและคณะ. ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกฎหมายทัว่ ไป. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์นิติธรรม, 2549
5) ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล. กฎหมายแพ่ง หลักทัว่ ไป คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 4-14.
พิมพ์ครั้งแรก. กรุ งเทพมหานคร :สานักพิมพ์นิติธรรม, 2545
6)
. คาอธิบายประมวลแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์นิติธรรม, 2548
7) ปริ ญญา ศรี เกตุ. คาอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง :หลักทัว่ ไป. กรุ งเทพมหานคร :สานักพิมพ์สูตรไพศาล,
2549
8) สาขาวิชานิติศาสตร์ . กฎหมายแพ่ง 1. พิมพ์ครั้งที่ 19. นนทบุรี :สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2539
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1) บทความกฎหมายจากเว็บไซด์หอ้ งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอนการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
โดยการจัดประชุมระดมความคิดจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/ สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียน
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่ได้มาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผลและ
พัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรื อภาคการศึกษาถัดไป

