รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2563

รหัสวิชา 2563706 ชื่ อรายวิชา ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
(English for Civil Law)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 62

อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ )
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2563706 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2563706 English for Civil Law
2. จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษา 2 ปี การศึกษา 2563 / ชั้นปี 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
11 พฤศจิกายน 2562

2

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย
โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง
2) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้คาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมายแพ่งโดยเฉพาะคาศัพท์เฉพาะ
และสานวนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงระบบ กลไก และความยุติธรรมในสังคม
4) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการหรื อแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อนาไปศึ กษา
ค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ โดยฝึ กเขียนเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาในระดับประโยคเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และนาเสนอข้อมูลโดยใช้คาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
5) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์หรื อทางเลือกที่เหมาะเพื่อนามาปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งหรื อปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดอย่างถูกต้องและ
เป็ นธรรมแก่กรณี โดยศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
6) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นหาหรื อได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุ ปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น โดยฝึ กเขียนเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาในระดับประโยคเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ และนาเสนอข้อมูล
7) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยฝึ กสื่ อสาร อ่าน และสรุ ปเนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง
8) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายในการใช้ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
9) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้สิทธิ เสรี ภาพทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น
10) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรี ยบเรี ยงและจัดทาเอกสารสาคัญต่าง ๆ
โดยศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
11) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี โดยฝึ กสื่ อสาร อ่าน และสรุ ป
เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง
12) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารเนื้ อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง ประเด็นทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นเรื่ องสาคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมไทยตระหนักดีวา่ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ความสามารถ
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ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหาความรู ้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องช่วยเสริ มความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสาคัญทางด้านการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ ซึ่ งไม่ได้จากัดเฉพาะเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่ งชนชาติ
อื่นๆที่มีการติดต่อกันระหว่างชนชาติ ก็ใช้ภาษาอังกฤษภาษาในการสื่ อสาร ดังนั้น การใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษากลางในการสื่ อสาร หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบอาชีพในธุ รกิจอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วเช่นนี้ทา
ให้ภาษาอังกฤษยิง่ ทวีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น จนกลายเป็ นภาษาสากลที่นานาชาติใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ประเทศ เป็ นภาษาสาคัญในด้านการศึกษา เป็ นสื่ อสาคัญนาไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็ นพื้นฐานสาคัญ
สาหรับการศึกษาในระดับสู งขึ้นไป
ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาที่จาเป็ นและสาคัญมาก ซึ่ งในปั จจุบนั ประเทศไทยให้ความสาคัญกับ
การศึกษาภาษาอังกฤษ ในขณะที่ประเทศไทยเองก็เข้าสู่ ระบบประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ยิง่ มีความ
จาเป็ นต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน 2558 โดยที่วชิ าภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งถูกบรรจุเป็ นวิชาบังคับอยูใ่ นหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ งวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และประเภทต่างๆ ของกฎหมายแพ่ง ฝึ ก สื่ อสาร อ่าน และสรุ ป
เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง ฝึ กเขียนเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในระดับประโยคเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ และนาเสนอข้อมูล
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นอย่างยิง่ ของวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งซึ่ งเป็ นวิชาที่มุ่งเน้นถึงความสาคัญให้แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเองให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลโดยให้ศึกษาถึงคาศัพย์เฉพาะทางกฎหมาย สานวนทางกฎหมาย การเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ เนื้ อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย การเขียนสรุ ปเพื่อจับ
ประเด็นสาคัญโดยอาจารย์จะมอบหมายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ของหลักสู ตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตไปสู่ สากลสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และประเภทต่างๆ
ของกฎหมายแพ่ง ฝึ ก สื่ อสาร อ่าน และสรุ ปเนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง ฝึ กเขียนเรี ยบเรี ยง
เนื้อหาในระดับประโยคเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และนาเสนอข้อมูล
A study of terminology and English expressions related to civil law, and different
types of civil law; practice communicating, reading, and summarizing related documents
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with civil law, Practice writing in sentences level about civil and commercial law and
making presentations
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45
สอนเสริ มตามความ
ไม่มี
ก ารศึ ก ษ าด้ วย
ชัว่ โมงต่อภาค
ต้องการของ
ตนเอง 90 ชัว่ โมง
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรื อผ่าน Social
Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1) ประพฤติปฏิบัติตนอย่ างสอดคล้ องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2) มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ ใจต่อปั ญหาต่างๆในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง
2) อภิปรายกลุ่ม
3) กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
4) Active Learning: Game-Based Learning
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) ประเมินผลการนาเสนออภิปรายกลุ่ม
3) นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1) มีความรู ้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ์กบั
สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการหรื อแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อนาไปศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสู งขึ้นไป หรื อศึกษาวิจยั หรื อค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
2) อภิปรายกลุ่ม
3) การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
4) Active Learning: Game-Based Learning
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
2) นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม4) วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความสามารถในการใช้ และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้ นหาหลักเกณฑ์
หรื อทางเลือกทีเ่ หมาะเพื่อนามาปรับใช้ กบั ข้ อเท็จจริ งหรื อปัญหาต่ างๆทีเ่ กิด อย่ างถูกต้ องและเป็ นธรรม
แก่กรณี
2) ตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดชี วติ มีความใฝ่ รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลง เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายให้นกั ศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
2) อภิปรายกลุ่ม
3) วิเคราะห์กรณี ศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
4) Active Learning: Game-Based Learning
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์การควบคุม
อารมณ์และความอดทน
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3) การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเอง และเพื่อน
2) รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
3) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1)มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรี ยบเรี ยงและจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ
2)มีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
3) สามารถสื่ อสารประเด็นทางนิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3) การนาเสนอรายงาน
4) Active Learning: Game-Based Learning
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3 ชัว่ โมง

1
Online

แนะนาตัวอาจารย์
แนะนาวิธีการเรี ยน
การประเมินผลและ
การทาข้อสอบบรรยาย
เรื่ อง Definition of law

2
Online

บรรยายเรื่ อง Types
of law

3 ชัว่ โมง

3
Online

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of person

3 ชัว่ โมง

4
Online

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of contract

3 ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน
1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนาตัว
และอธิ บายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายข
องรายวิชาเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้
และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบเกี่ยวกับ
Definition of law
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์
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5
Online

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of property

3 ชัว่ โมง

6
Online

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of Tort

3 ชัว่ โมง

7
Onsite

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of Obligation

3 ชัว่ โมง

8
Onsite

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
Law of Juristic acts

3 ชัว่ โมง

9
Onsite

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :
bill of exchange

3 ชัว่ โมง

10
Onsite

บรรยายเรื่ อง Civil &
Commercial Law :

3 ชัว่ โมง

1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์
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Law of mortgage

11
Onsite

บรรยายเรื่ อง Legal
Professional

3 ชัว่ โมง

12
Onsite

บรรยายเรื่ อง Judge

3 ชัว่ โมง

13
Onsite

บ รรย าย เรื่ อง The
courts

3 ชัว่ โมง

14
Onsite

บรรยายเรื่ อง Trials

3 ชัว่ โมง

15
Onsite

บ ร ร ย า ย เ ริ่ อ ง
Evidence แ ละส รุ ป
ขอบเขตข้อสอบและ
ส่ งรายงานรายบุคคล

3 ชัว่ โมง

2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
1. บรรยายประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. กิจกรรม นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง

2.เกม
Kahoots

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์

1.power
point
2.เกม
Kahoots

อ.ดร.พัชราพรรณ
นาคพงษ์
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อินเตอร์เน็ต
3. แบบฝึ กหัด
16
Onsite

สอบปลายภาค 40%

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย
2) มีจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมและใส่ ใจต่อ
ปั ญหาต่างๆในสังคม

2

ด้านความรู ้
1) มีความรู ้และความ
เข้าใจหลักความสาคัญ
ของ
กฎหมาย ระบบ กลไก
และความสัมพันธ์กบั
สถาบันภาครัฐ และความ
ยุติธรรมในสังคม
2) มีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักการหรื อแนวคิด
ทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อ
นาไปศึกษาค้นคว้าใน

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่ สั ดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

1) พฤติกรรมการเข้าเรี ยน
และส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
2) ประเมินผลการนาเสนอ 5
อภิปรายกลุ่ม
3) นาเสนอสรุ ปการอ่านจาก 1
การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1) สอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการ
2) นาเสนอสรุ ปการอ่านจาก
การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
นามาทารายงานอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
4) วิเคราะห์กรณี ศึกษา

16

60%

2
7
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ระดับสู งขึ้นไป หรื อ
ศึกษาวิจยั หรื อค้นคว้าเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ
3

4

ด้ านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการ
ใช้ และการตีความ
กฎหมาย การเทียบเคียง
และการค้ นหาหลักเกณฑ์
หรื อทางเลือกทีเ่ หมาะเพื่อ
นามาปรับใช้ กขั ้ อเท็จจริง
หรื อปัญหาต่ างๆทีเ่ กิด
อย่างถูกต้ องและเป็ น
ธรรมแก่กรณี
2) ตระหนักถึความสาคัญ
ของการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
มีความใฝ่ รู้ ติดตามการ
เปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวในสั งคมทีม่ ี
ความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ การ
ควบคุมอารมณ์ และความ
อดทน

สอบท้ายชัว่ โมงและปลาย 16
ภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์

40%

1) ประเมินตนเองและเพื่อน 2-6
2) รายงานที่นาเสนอการ
5
ทางานเป็ นทีม
3) รายงานการศึกษาด้วย
8
ตนเอง

5%
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5

ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาเขียน เพื่อ
เรี ยบเรี ยงและจัดทา
เอกสารสาคัญต่างๆ
2) มีทกั ษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศที่
เหมาะสมแก่กรณี
3) สามารถสื่ อสาร
ประเด็นทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

1) การจัดทารายงาน และ
5
นาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่ วมในการ
7-11
อภิปรายและวิธีการอภิปราย

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก. (2562). ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย. กรุ งเทพมหานคร: วิญญูชน. พิมพ์
ครั้งที่ 6
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Thai- English Dictionary and English- Thai Dictionary
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
พรเพ็ญ ไตรพงษ์ . (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับกฎหมายแพ่ง
กรุ งเทพมหานคร: กราฟฟิ คไซ
English for lawyers 1 Peurachat Nilawanit. Thammasat University Pres. Bangkok 1993
English Legal Language, Aunya Singsangob. Bangkok University. Bangkok 2000
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) หน่วยที่ 1-8 (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) หน่วยที่ 9-16 (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช)

13

มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู ้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู ้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
3. การปรับปรุ งการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบตั ิและการนาเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบตั ิ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอ
ผลงาน
คุณธรรม จริ ยธรรม
✓
✓
ความรู ้
✓
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
การสื่ อสารและการใช้ไอที
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้

14

