รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 2562101
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวติ ประจาวัน
ตอนเรียน A1 B1 C1 นักศึกษารหัส 60

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
2562101 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน
Justice system and laws in everyday life
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ และ ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์ และ
ว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์ ตอนเรียน A1,B1,C1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ก.ค. 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เรียนรู้ทฤษฎี เหตุและผลของบทกฎหมายต่างๆของรายวิชากระบวนการยุติธรรม
และกฎหมายในชีวิตประจาวัน
1.1.2 มีทักษะทางภาษากฎหมายในการเขี ยนตอบข้อ สอบกฎหมายได้อย่ างกระชั บ
ถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงจากคดีตัวอย่างหรือคาพิพากษาฎีกาให้สอดคล้องกับ
หลักกฎหมายต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ประเด็นปัญ หาและข้อเท็จ จริง ได้อย่างถู ก ต้ อ ง
ต่อเนื่องเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน
1.1.4 สามารถบูรณาการความรู้กฎหมายลัก ษณะพยานกั บความรู้ ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
1.1.5 สามารถติ ด ตามความก้า วหน้า และวิวัฒนาการทางกระบวนการยุติ ธรรมและ
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 ทักษะในการคัดสรรข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นเข้ากับกระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน
1.2.2 ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างกัลยาณมิตร เข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
ต่างของผู้อื่น
1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด
internet เป็นต้น
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่บนพื้นฐานทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
1.3.3 คานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด หลั ก การ ความหมายของการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง อาญา และ
ปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายสาคัญในการดาเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การปรับใช้นิติวิธี
เพื่อความยุติธรรม ขอบเขต อานาจ หน้าที่และโครงสร้างของสถาบันตุลาการ
Concepts, principles and definitions of justice administration in civil,
criminal and administrative procedures; history and development of international
justice system; foundations of general and specific laws in everyday life; laws of the
nation and society; rule of laws; alternative judicial procedures; problems and obstacles
in a judicial procedure; application of legal methods to increase justice; scope,
authority, responsibility and structure of the judiciary.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network เช่น Facebook
line เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม
2) ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของนัก
กฎหมาย
3) มีความซื่อสัตย์
สุจริต

วิธีการสอน
1) ปลูกฝังในด้านศีลธรรม
แก่นักศึกษา โดยใช้ตัวบท
กฎหมายเป็นพื้นฐาน
สาหรับการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม โดย
ประยุกต์ใช้ในการสอน
2) เน้นความซื่อตรงทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึง
การรักษาความยุติธรรมใน
การดาเนินชีวิต อันถือเป็น
หัวใจสาหรับนักกฎหมาย
โดยอาศัยสถานการณ์ที่ใน
ห้องเรียนเป็นสื่อ เช่น การ
ไม่ทาทุจริตในการสอบ
การไม่ลอกผลงานหรือ
ความคิดของบุคคลอื่น การ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ประเมินโดยสังเกตจาก 1-15
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
ขณะอยู่ ใ นห้ อ งเรี ย น ท า
กิจกรรมหรือในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เช่น การตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียนและ
ส่งงาน
2) ประเมินจากความมานะ
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า
ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ฟั ง บรรยาย
การใช้เวลาในห้องสมุดเพื่อ
ทบทวนบทเรียนและเตรียม
ความพร้ อ มส าหรั บ การ
สอบ
3) ปริ ม าณการ กร ะท า
ทุจริตในการสอบ

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%
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4) มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
และใส่ใจต่อปัญหา
ต่างๆในสังคม

ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา
ด้านความรู้
1) มีความรู้และ
ความเข้าใจหลัก
ความสาคัญของ
กฎหมาย ระบบ
กลไก และความ
สัมพันธ์กับสถาบัน
ภาครัฐ และความ
ยุติธรรมในสังคม
2) สามารถนา
หลักการ แนวคิด
และบทบัญญัติของ
กฎหมายไปปรับใช้กับ
ปัญหาข้อเท็จจริงได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

รู้จักยอมรับผิดกรณีที่ทา
ผิด หรือ การไม่แอบอ้าง
ผลงานของบุคคลอื่นว่า
เป็นของตนเอง
3) ปลูกฝังและสนับสนุน
นักศึกษาในด้านความเพียร
มีอุตสาหะในการศึกษาเล่า
เรียนโดยปราศจากความ
เกียจคร้าน
4) ปลูกฝั่งการแต่งกายให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

4) ประเมินโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมของนักศึกษาที่
ประพฤติไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) เน้นการสอนทั้งทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง
2) เพิ่มทักษะการใช้ภาษา
กฎหมายเพื่อการเขียนและ
การนาเสนอโดยการ
ยกตัวอย่างสอดแทรกไปใน
การบรรยายในแต่ละ
รายวิชาขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของเนื้อหา
ในวิชานั้นๆ และให้
นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น

1) การทาแบบฝึกหัด
ทดสอบ
2) การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

60%
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และอย่างบูรณาการ
เชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการหรือ
แนวคิดทางกฎหมาย
ที่ศึกษาเพื่อนาไป
ศึกษาค้นคว้า
ในระดับสูงขึ้นไป
หรือศึกษาวิจัย หรือ
ค้นคว้าเพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ
4) ตระหนักรู้และมี
ความตื่นตัวต่อปัญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ

ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถใน
การค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และ
วิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องระหว่าง
กฎหมาย สถาบัน
ภาครัฐ และความ
ยุติธรรมในสังคม

3) มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้
4) มีการยกตัวอย่างคดีที่
น่าสนใจหรือเหตุการณ์
ปัจจุบันที่เป็นประเด็นทาง
กฎหมายเพื่อให้นักศึกษา
รู้เท่าทันสถานการณ์และ
พัฒนาการทางกฎหมาย

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) การมอบหมายให้
นักศึกษาทางานกลุ่ม และ
นาเสนอผลงาน
2) อภิปรายกลุ่ม
3) วิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมลักฎหมาย

1) การโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอ้างอิง
หนังสือ เอกสาร ตารา เพื่อ
มาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบอัตนัย
4) ประเมินการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไป

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%
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2) มีความสามารถใน
การใช้และการตีความ
กฎหมาย การ
เทียบเคียงและการ
ค้นหาหลักเกณฑ์หรือ
ทางเลือกที่เหมาะเพื่อ
นามาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงหรือปัญหา
ต่างๆที่เกิด อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม
แก่กรณี
3) มีความสามารถใน
การค้นหาหรือได้มาซึ่ง
ข้อมูลอื่น ตลอดจนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปและแปลผลข้อมูล
ที่ได้มาเหล่านั้น
4) มีความสามารถใน
การวิพากษ์ วิจารณ์
สนับสนุน โต้แย้ง และ
การรับฟังความเห็น
จากบุคคลอื่นอย่าง
รอบด้านและเป็น
กัลยาณมิตร

ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา

อธิบายแก้ปัญหาจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

5) ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความใฝ่รู้ ติดตามการ
8

เปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) สามารถปรับตัว ได้
ใ น สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย รั บ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่
แตกต่ า งและแสดง
ความเห็นที่เ กี่ยวข้อ ง
กั บ ป ร ะ เ ด็ น ท า ง
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น
ศ า ส ต ร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
3) มีความสามารถใน
การปรับตัวในสังคมที่มี
ความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์
การควบคุมอารมณ์
และความอดทน
4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ไม่กระทบผู้อื่น และมี
จิตสานึกรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนา

1) การอภิปรายกลุ่ม
2) มอบหมายภาระหน้าที่
และมอบหมายงานเป็น
กลุ่ม
3) การนาเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการ

วิธีการสอน

1) ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ดาเนิน
กิจกรรม

วิธีการประเมิน

1-15

10%

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
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ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถใน
การใช้ภาษาเขียน เพื่อ
เรียบเรียงและจัดทา
เอกสารสาคัญต่างๆ
2) มีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศที่
เหมาะสมแก่กรณี
3) สามารถสื่อสาร
ประเด็นทาง
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆทั้งใน
ด้านการศึกษา การ
ค้นคว้า การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และใน
การประกอบวิชาชีพ
หรืออาชีพ ได้อย่าง
เหมาะสมแก่กรณี

1) การนาเสนอข้อมูล และ
การวิเคราะห์ โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์
จาลอง และสถาน
การณ์จริง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม

1) ประเมินจากเทคนิคการ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี
และการเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
การนาเสนอต่อชั้นเรียน

1-15

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1
• แนะนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียน 1. เอกสาร
1. การตรงต่อ
(3 ชม.) การศึกษารายวิชา
การสอน :
ประกอบการ
เวลาในการเข้า
กระบวนการ
1. ผู้สอนชี้แจงแนว เรียน
เรียน
ยุติธรรมและ
การเรียนการสอน 2. PowerPoint 2. การแต่งกาย
กฎหมายใน
และข้อตกลงต่างๆ
ของนักศึกษา
ชีวิตประจาวัน
ในรายวิชา เกณฑ์
3. การแสดง
(ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- การให้คะแนน และ
ความคิดเห็นที่
15)
แนะนาเอกสาร
อยู่บนพื้นฐาน
• แนวคิด หลักการ ประกอบการเรียน
หลักวิชาการ
และความหมายของ 2. ผู้สอนใช้
4. ความถูกต้อง
การบริหารงาน
แบบทดสอบความรู้
ของแบบฝึกหัด
ยุติธรรม
ก่อนเรียน เพื่อวัด
ทดสอบ
ความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา
3. ผู้สอนบรรยาย
เกี่ยวกับแนวคิด
หลักการและ
ความหมายของการ
บริหารงานยุติธรรม
4. ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มอภิปราย
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของ
กระบวนการ
ยุติธรรม
หลังจากนั้นให้แต่
ละกลุ่มเลือก
ตัวแทนเพื่อมา

ผู้สอน

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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นาเสนอหน้าชั้น
เรียน
4. ให้นักศึกษา
จัดทาแบบฝึกหัด
ทดสอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ
2
พัฒนาการของ
กิจกรรมการเรียน
(3 ชม.) กระบวนการ
การสอน :
ยุติธรรมสากล
1. ผู้สอนบรรยาย
เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของกระบวนการ
ยุติธรรมสากล
2. ให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรมสากล
ทางอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ
3
สิทธิหน้าที่ของปวง กิจกรรมการเรียน
(3 ชม.) ชนชาวไทยตามหลัก การสอน :
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1. ผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยตามหลัก
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
2. ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5
คนอภิปรายสิทธิ
หน้าที่ของปวงชน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
ซักถามอภิปราย

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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ชาวไทยตามหลัก
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
หลังจากนั้นให้แต่
ละกลุ่มเลือก
ตัวแทนเพื่อมา
นาเสนอหน้าชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลทาง
internet
4
• การบริหารงาน
(3 ชม.) ยุติธรรมทางแพ่ง

กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้ ส อนบรรยาย
เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ
ความหมายของการ
บริหารงานยุติธรรม
ทางแพ่ง
2. เปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาซั ก ถาม
แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เ ห็ น ร่ ว ม กั บ
ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ
5
บุคคลและนิติบุคคล กิจกรรมการเรียน
(3 ชม.)
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ

5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
อภิปราย

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point
3. Computer
4. Projector

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
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6
กระบวนการ
(3 ชม.) ยุติธรรมทางอาญา

บุคคลและนิติ
บุคคล
2. ให้นักศึกษา
ค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ใน
เรื่องสมุดภาพอินโฟ
กราฟิกกฎหมาย
ของกระทรวง
ยุติธรรม
3. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม
และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลทาง
internet
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
2. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม
และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
3. จดบันทึกสรุป
ความรู้ลงในสมุดจด
บันทึก
4. ผู้สอนนาเสนอ
ข้อเท็จจริงเชิง

2. Power Point
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
ซักถามอภิปราย
5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
อภิปราย

ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point
3. Computer
4. Projector

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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7
โครงสร้างความรับ
(3 ชม.) ผิดทางอาญา

8
การบริหารงาน
(3 ชม.) ยุติธรรมทาง
ปกครอง
-สอบกลางภาค

เปรียบเทียบ และ
แนะนาแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มเติม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงสร้างความรับ
ผิดทางอาญา
2. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม
และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน โดยจัดให้มี
กิจกรรมกลุ่ม
4. ผู้สอนและ
นักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลทาง
internet
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุติธรรม
ทางปกครอง

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
ซักถามอภิปราย
5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
อภิปราย

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
สอบ
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. ปริมาณการ
กระทาทุจริตใน
การสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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9
มาตรการในการ
(3 ชม.) ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ

10 หลักนิติธรรมและ
(3 ชม.) หลักนิติรัฐ

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ข้อสอบกลาง
ภาค
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เกี่ยวกับมาตรการ
ในการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
2. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม
และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1 .ผู้สอนและ
นักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
2. ให้นักศึกษา
จัดทาแบบฝึกหัด
ทดสอบ
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย
เกี่ยวกับหลักนิติ
ธรรมและหลัก
นิติรัฐ
2. อภิปรายกลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ
11 คว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ กิจกรรมการเรียน
(3 ชม.) กฎหมายทั่วไปและ การสอน :
ก า ร ป รั บ ใ ช้ ใ น 1. ผู้ ส อนอธิ บ าย
ชีวิตประจาวัน (นิติ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ก ร ร ม , ล ะ เ มิ ด , กฎหมายทั่วไปและ
ก า ร ป รั บ ใ ช้ ใ น
กู้ยืม)
ชีวิตประจาวัน (นิติ
ก ร ร ม , ล ะ เ มิ ด ,
กู้ยืม)
2. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม
3. ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5
คน และอภิปราย
ร่วมกัน จาก
กรณีศึกษาสัญญา
พร้อมทั้งสรุปเพื่อ
นาเสนอหน้าชั้น
เรียน
4. ผู้สอนและ
นักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัด
ทดสอบ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

12 กระบวนการ
(3 ชม.) ยุติธรรมทางเลือก

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์

กิจกรรมการเรียน
การสอน :
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13 โครงสร้างของ
(3 ชม.) สถาบันตุลาการ

14
(3 ชม.)

ระบบศาลและเขต
อานาจศาล

1. ผู้สอนอธิบาย
กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลทาง
internet
3. ทาสัญญากู้ยืม
เงิน

2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
ซักถามอภิปราย
5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
อภิปราย

ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนอธิบาย
โครงสร้างของ
สถาบันตุลาการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทา
แบบฝึกหัดทดสอบ
2. มอบหมายหัวข้อ
รายงานกลุ่ม เพื่อ
นาเสนอในครั้งที่
15
3. สืบค้นข้อมูลทาง
internet
กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนอธิบาย
เรื่องระบบศาลและ
เขตอานาจศาล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. ความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector
5. เว็บไซต์

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์
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2. สืบค้นข้อมูลทาง
internet

15 หลักนิติวิธีทาง
(3 ชม.) กฎหมาย

กิจกรรมการเรียน
การสอน :
1. ผู้สอนอธิบาย
เรื่องหลักนิติวิธี

ทางกฎหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นาเสนอรายงาน
กลุ่ม

อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
ซักถามอภิปราย
5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
อภิปราย
1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. Computer
4. Projector

1. การตรงต่อ
เวลาในการเข้า
เรียน
2. การแต่งกาย
ของนักศึกษา
3. การแสดง
ความคิดเห็นที่
อยู่บนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
4. การมี
ส่วนรวมในการ
นาเสนอ
รายงาน
5. ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่
รายงาน

อาจารย์วัลลภ
ห่างไธสง
ผศ.มนตรี
พานิชยานุวัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก
ศักดา
ศรีทิพย์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การตรงต่อเวลาและการแต่งกายของนักศึกษา
- การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
- สอบปลายภาค
- รายงานกลุ่ม

10%
10%
10%
10%
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- สอบปลายภาค

60%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชาญชั ย แสวงศั ก ดิ์ . (2557). กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ : แนวคิ ด และประสบการณ์ ข อง
ต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สานักพิมพ์วิญญูชน.
ณั ฐ กร วิ ทิ ต านนท์ . (2557). หลั ก รั ฐ ธรรมนู ญ เบื้ อ งต้ น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3. ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
20

หยุด แสงอุทัย ; แก้ไขและปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมยศ เชื้ อ ไทย. (2538). ค าอธิ บ ายวิ ช าแพ่ ง : หลั ก ทั่ ว ไป: ความรู้ ก ฎหมายทั่ ว ไป.
ก รุ ง เทพ มหาน คร : โคร ง ก าร ต าร าและ เอ กสาร ปร ะก อ บการ สอ น คณะ นิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพโรจน์ วายุภาพ. (2559). คาอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, (พิมพ์ครั้งที่
12). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชนจากัด.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.dega.supremecourt.or.th/เว็บไซต์สืบค้นคาพิพากษาศาลฎีกา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการ สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุง รายวิ ชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การประเมินจากผลการเรียนของผู้เรียน
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 มีการนาผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียน
การสอน
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3.4 มีการนาผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ
On-line ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อ สอบ และคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษา
ต่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน
5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนาประสิทธิผล
ของ รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี/ทุกภาคการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
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