
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

LX001 หลกักฎหมายทวัไป   

2. จํานวนหน่วยกติ   

 ( - - ) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต กลุ่มวิชาโท 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยป์ระสาทศิลป์  บุญทา้ว 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคตน้-  / ชนัปีที -ปีเกิน 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 -ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

            -ไม่มี - 

8. สถานทเีรียน    

  

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

 สิงหาคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หลกักฎหมายทวัไป เกียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายอาญา การบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนสถาบนัทางกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม และสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดใ้นระดบัหนึง 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้พืนฐานเขา้ใจในสารสําคญัของพืนฐานหลกัและระบบกฎหมาย เพือเป็น

พืนฐานต่อยอดกฎหมายอืนๆ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งดี 

 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาถึงความสําคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชา

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศาสตร์อืนๆ เช่น กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกบัธุรกิจ กฎหมายกบั

เทคโนโลยี ฯลฯ ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมาย

ระหว่างประเทศ กระบวนการนิติบญัญติั การบงัคบัใชก้ฎหมาย การตีความกฎหมาย หลกัทวัไปของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ หลกัทวัไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หลกัทวัไปของกฎหมายอาญา ตลอดจนสถาบนัทาง

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

ไม่ม ี   ทาํรายงานกฎหมาย

เฉพาะทีสาํคญั  

 ทาํรายงานเดียว  

 ทาํแบบฝึกหดัจบั

ประเด็นทางกฎหมาย 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชวัโมง โดยระบุวนัเวลาและการกาํหนดนดัหมาย 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

1. ให้นกัศึกษารู้เขา้ใจใชค้วามคิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุผล 

2. ให้นกัศึกษามีคุณธรรม ซือสัตยสุ์จริตโปร่งใสในกรอบกฎหมาย 

3. ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม 

4. ให้เคารพกฎหมายระเบียบกฎกติกาสังคมของสถาบนัของประเทศชาติและสังคม 

5. ให้ยดึมนัในจารีตประเพณีวฒันธรรมและศีลธรรม สิงแวดลอ้มในการใชชี้วิตในสังคมอยา่งดี

งามเป็นผูน้าํสังคม 

1.2 วิธีการสอน  

1. กาํหนดในรายวิชาใหส้อดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

2. มอบใหท้าํการประเมนิการทาํงานเป็นกลุ่ม 
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1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมส่วนบุคคลของนกัศึกษาในห้องเรียน 

2. ประเมินการเขา้หอ้งเรียนสมาํเสมอและตลอดเวลา 

3. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัและประเมินผลงานร่วมกนัในกลุ่ม 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1. มีความรู้เขา้ใจหลกักฎหมายพืนฐานต่างๆ อยา่งดี  

2. ความรู้และเขา้ใจในการปรับประยุกตก์ฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

3. สามารถทาํความเขา้ใจไปต่อยอดวิชากฎหมายทีสูงขึน 

 

2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายหลกักฎหมายทวัไป ระบบกฎหมายทวัไป 

2. มอบหมายให้ทาํรายงานประเด็นกฎหมายทีสนใจใชป้ระโยชน์ได ้

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1. พิจารณาจากผลการทาํกิจกรรมการเรียนการบา้น กรณีศึกษา 

2. พิจารณาจากผลสอบกลางภาค/ปลายภาค 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์แยกประเด็นขอ้เทจ็จริง/ขอ้กฎหมายในชีวิตจริง 

2. สามารถตอบปัญหาหรือใชก้ฎหมายแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

3. สามารถใหค้าํแนะนาํปรึกษากฎหมายแก่ผูอื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายหลกั/ทฤษฎีและแนวคิด และยกกรณีศึกษาเป็นแนว 

2. มอบใหท้าํแบบฝึกหดัทุกๆสัปดาห์ 

3. มอบใหน้ักศกึษาทาํรายงานปัญหาทางกฎหมาย 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดั 

2. ประเมินจากการทาํรายงานปัญหากฎหมายทีนกัศึกษาสนใจ 

3. ประเมินจากการตอบแบบฝึกหัดประจาํสัปดาห์ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1. มีความคดิสร้างสรรคด์า้นการใชก้ฎหมายทีรับผิดชอบ 

2. สามารถปฏิบตัิหนา้ที ปฏิบติัภาระกิจทรัีบมอบหมายไดอ้ยา่งดี 

3. ใชห้ลกันิติธรรม/มนุษยสัมพนัธใ์นการดาํรงชีพพฒันาตอ่เนืองไม่สิ นสุด 

 

4.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายประกอบการยกกรณีศึกษาเป็นแนว 

2. ให้นกัศึกษาเลือหวัขอ้กฎหมายทีสนใจและแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

3. ให้นกัศึกษาแสดงออก อภิปรายผลกระทบของกฎหมายต่อชีวิต/สังคมในชนัเรียน 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการทาํรายงานบุคคลและกลุ่ม 

2. ประเมินจากการตอบปัญหาและสเนอความเห็น/อภิปรายในหอ้งเรียน 
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. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1. ส่งเสริม/กระตุน้ใหน้กัศึกษาสือสารภาษากฎหมายและภาษาไทยกบัผูอ้ืนอยา่งราบรืนและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เนน้ใหใ้ชภ้าษาและคาํพูดเทคนิคทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

3. ส่งเสริมใหศ้ึกษาคน้ควา้สืบคน้ขอ้มูลทางกฎหมายโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

5.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายหลกัทวัไปและพืนฐานและระบบกฎหมาย 

2. มอบใหน้ักศึกษาทาํรายงานประเด็นกฎหมายทีสนใจและสําคญัต่อสังคม 

3. ให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดั/กรณีศึกษา 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัประจาํสัปดาห์ 

2. ประเมินจากการทาํรายงาน 

3. ประเมินจากการตอบปัญหา/อภิปรายในหอ้งเรียน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 ความสํ าคัญ ของกฎหมายต่อ

สังคมและบุคคล 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์  บุญ

ทา้ว 

2 ความสัมพนัธ์ของกฎหมายกับ

ศ า ส ต ร์ต่ า งๆ  สั งค ม ศ า ส ต ร์ 

วิท ยาศ า ส ต ร์  เศรษ ฐศ า ส ต ร์ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

3 ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย ,  ป ร ะ เภ ท

กฎหมาย 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

4 กระบวนการนิติบญัญติั  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

5 การบงัคบัใชก้ฎหมาย  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

6 การตีความกฎหมาย หลักทวัไป

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

7 ห ลั ก ทั ว ไ ป ข อ ง ก ฎ ห ม า ย

รัฐธรรมนูญ (ต่อ) 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

8 สอบกลางภาค 

9 หลกัทวัไปของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

10 หลกัทวัไปของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์(ต่อ) 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

11 หลกัทวัไปของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์(ต่อ) 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

 



8 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

12 หลกัทวัไปของกฎหมายอาญา  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

13 หลักทวัไปของกฎหมายอาญา 

(ต่อ) 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

14 หลักทวัไปของกฎหมายอาญา 

(ต่อ) 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

15 ส ถ า บั น ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ

กระบวนการยติุธรรม 

 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ย

ชวัโมง 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

16 ทบทวน 3 แนะนาํการสอบ-ปิด

บรรยาย 

อ.ประสาทศิลป์   

บุญทา้ว 

7 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1 

 

 

 

ทาํแบบฝึกหดัประจาํสัปดาห์   

2 

 

 

 

การทาํรายงานและการอภิปราย

ในหอ้งเรียน 

  

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

1. เอกสารประกอบคาํบรรยายความรู้เบืองตน้เกียวบักฎหมายทวัไป โดย ศ.ดร.หยดุ  แสงอุทยั,  

2. หลกักฎหมายทวัไป โดย อ.ประสาทศิลป์  บุญทา้ว 

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

หาขอ้มูลจาก Internet 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 ขอ้มูลจาก Internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

ส่งเสริมแนะนาํใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการ

พฒันาอย่างระบบ ประเมิน Internet ของมหาวิทยาลยั 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

อาจารยผู์ส้อนรับผดิชอบประเมินการสอนของตนเองจากผลของการศึกษาและทาํรายงานสรุปพฒันา

การศึกษา รวบรวมปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางเขา้ใจ และปรับปรุงรายวิชาให้มีการพฒันา

ต่อเนือง 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา, ประเมินตนเองในดา้นการสอน 

2. ขอ้สังเกตุรายละเอียดของวิชานีใหท้นัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียนต่อๆ ไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีการตงัคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลประเมินของนกัศึกษาเป็นสาํคญั เป็นระบบเกรดและเพือ

ระบบคะแนน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

มีการปรับปรุงพฒันาประมวลรายวิชาใหท้นัสมยักบัสภาพปัจจุบนัของสังคม 

 

 


