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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
 0801121 หลักการพ้ืนฐานทางนิติศาสตร์ (Introduction to Legal Science) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  

 - 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช    
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคเรียนที่ 1 / ปีการศึกษา 2560 
 
5. สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวข้อ  จ านวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 1  ความหมายและลักษณะของ

กฎหมาย                     
1.1 ที่มาของกฎหมาย                    
1.2 วิวัฒนาการของกฎหมาย             
1.3 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย 

6 6  



 

บทที่ 2  การบังคับใช้กฎหมาย              
2.1 ขอบเขตในการใช้กฎหมายลาย

ลักษณ์อักษร 
2.2 การตีความกฎหมาย                           
2.3 การอุดช่องว่างกฎหมาย  
2.4 การยกเลิกกฎหมาย         

3 3  

บทที่ 3  สิทธิ                                 
3.1 ความหมายและการได้มาซึ่งสิทธิ 
3.2 การใช้สิทธิ            
3.3 การระงับซึ่งสิทธิ    

3 3  

บทที่ 4  บุคคลธรรมดา                        
4.1 สภาพบุคคล          
4.2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพบุคคล 
4.3 การสิ้นสภาพบุคคล                  

6 6  

บทที ่5  ความสามารถของบุคคล :ผู้เยาว์ 
5.1 ระยะเวลาแห่งการเป็นผู้เยาว์ 
5.2 หลักท่ัวไปในการท านิติกรรมของ

ผู้เยาว์ 
5.3 ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจและท าสัญญา

เป็นลูกจ้าง 

6 6  

บทที่ 6 คนไร้ความสามารถ                            
หลักเกณฑ์การเป็นคนไร้ความสามารถ  
6.1 ผลตามกฎหมายของการเป็นคนไร้

ความสามารถ 
6.2 การสิ้นสุดของการเป็นคนไร้

ความสามารถ  
6.3 คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็น

คนไร้ความสามารถ 

6 6 

 

บทที่ 7  คนเสมือนไร้ความสามารถ         
7.1 บุคคลที่อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคน

เหมือนไร้ความสามารถ           
7.2 ผลของการเป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถ  
7.3 การสิ้นสุดแห่งการเป็นคนเหมือน

ไร้ความสามารถ 

6 6 

 

บทที่ 8 นิติบุคคล               
    8.1  ประเภทต่าง ๆ ของนิติบุคคล 

8.2 สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล 
8.3 การจัดการนิติบุคคล 

3 3 

 



 

8.4 ภูมิล าเนาและการสิ้นสุดของนิติ
บุคคล 

น าเสนอรายงาน / ทบทวนบทเรียนทั้งหมด  3 3  
กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

- กิจกรรมวันรพี 
4 4  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- 
 

- - 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุว่าวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่มี  
และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้สอน 

   

(2) การเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม  

  

(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้านคณุธรรม
จริยธรรมและผลกระทบของการละเลย
กรณฝี่าฝืนกฎหมาย 

  

(4) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุก
ครั้ง 

  

ความรู้ (1) บรรยาย    
(2) อภิปราย   
(3) ท างานกลุ่ม   
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษา   
(5) มอบหมายงานให้ค้นคว้า   
(6) ท าแบบฝึกหัด   

ปัญญา (1) บรรยาย    
(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม   
(3) การสะท้อนความคิด   
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากคดีและค า
พิพากษาของศาล 

  



 

(5) ฝึกคิดและคิดตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
จากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 

  

(6) มอบหมายให้นิสิตส ารวจปัญหาข้อ
กฎหมายที่เกิดขึ้นจริง 

  

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกช้ันเรียน 

   

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

(1) มอบหมายงานให้นิสิตท ารายงานเป็น
กลุ่ ม โดยค้นคว้าข้อมู ลจากหนั งสื อ 
เอกสารและอินเตอร์เน็ต 

  เน้นการเรียนสอนจาก
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
น ามาประกอบหลักกฎหมาย
ให้นิสิตเข้าใจและจดจ าได ้

(2) ให้นิสิตศึกษาจากสภาพจริง   
(3) บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนด้วย
โปรแกรม PowerPoint 

  

(4) จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและจัด
กิจกรรมในช้ันเรียน 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน  

         เนื่องจากนิสิตกลุ่มนี้เป็นนิสิตใหม่ นิสิตมีจ านวนมาก มีปัญหาด้านการการเขียนค าตอบวิชาในวิชากฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)  
  กลุ่ม 2101 จ านวน    84 คน 
      
2. จ านวนนิสิตที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน  
  กลุ่ม 2101 จ านวน    84 คน 
      
3.จ านวนนิสิตที่ถอน (W)  
  กลุ่ม 2101 จ านวน     0 คน 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนิสิตในแต่ละระดับคะแนน 
   

 

เกรด  
ช่วงเกรด MANUAL  รวม  %  

A  80->>  29  34.52  
B+  75-79.99  7  8.33  
B  70-74.99  11  13.10  
C+  65-69.99  2  2.38  
C  60-64.99  6  7.14  
D+  55-59.99  5  5.95  
D  50-54.99  5  5.95  
E  0-49.99  0  0.00  
F  -  16  19.05  
I  -  3  3.57  
  

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
- 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

 

 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 



 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ให้นิสิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนน นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ได้รับ 
ให้คณาจารย์ช่วยตรวจสอบข้อสอบ ข้อสอบมีมาตรฐาน 
คณาจารย์ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางและการ
ประเมินผลรายงาน 

รายงานของนิสิตมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบและค่า
ระดับข้ัน 

ผลการตรวจสอบข้อสอบการให้คะแนนสอบและค่า
ระดับข้ันมีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
 

มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน 

 

 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 



 

- - 
 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
 คะแนนเฉลี่ยผลการเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
  ผศ.ธนากร  โกมลวานิช :  4.47 
 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 
1) จุดแข็ง –  
2) จุดอ่อน –  

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
- 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
- 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการด าเนินการ 

มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

มีการด าเนินงานปรับเนื้อหาเป็นระยะ ๆ  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาทุกภาคการศึกษา 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ปรับเปลี่ยนวิธีสอน ใช้อุปกรณ์ หรือสื่อใหม่ 



 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
-ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให้
เหมะสมกับตารางเวลาเรียนของนิสิต 

ก่อนการเปิดสอนครั้งต่อไป คณาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 - 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   

 
 
ลงชื่อ …………………................……….……………… 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช) 
 

 

  วันที่รายงาน         ...6....... / .....ม.ค.............. / ....61........ 

  
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
               ลงชื่อ …………………................……….……………… 

     (อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร) 
 

 วันที่รับรายงาน         .......... / .................. / ............ 

 


