มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศึกษาทัว่ ไป

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา
2500112 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน Law in everyday life
2 จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : รายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มสังคมศาสตร์
4 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กาญจณา สุ ขาบูรณ์

5 ระดับการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
6
7
8
9

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
สถานทีเ่ รียน
อาคาร 31 ห้อง 31013 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม่ ีการปรั บปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงที่มา ความหมายและความสาคัญของกฎหมาย
2. นักศึกษาสามารถอธิ บายลาดับศักดิ์ ความสู งต่าและค่าบังคับทางกฎหมาย
3. นักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยหลักทัว่ ไป บุคคล ทรัพย์
ครอบครัวและมรดก
4. นักศึกษาทราบและอธิ บายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
5. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่ วน
ที่เป็ นความรู้เบื้องต้น
6. นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทาการศึกษาสอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสู ตร
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปประยุก ต์ใช้ใ นสถานการณ์ จริ งและเป็ นประโยชน์ต่อ
ชีวติ ประจาวัน

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล ครอบครัวและมรดก พระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร พระราชบัญญัติความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็ค พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ประมวลกฎหมายอาญา
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่ วนที่เป็ นความรู ้เบื้องต้น
2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
45 ชม.
….. สอนเสริ มตามความต้องการของ
ไม่มี
…..
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย
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3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรี กษา ในทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ในแต่ละเดือน โดยจัดเวลาให้คาปรึ กษา
เป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
- มีวนิ ยั
(2) วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในเนื้อหาวิชาเรี ยน
- เรี ยนรู้จากข่าวในชีวติ ประจาวัน สถานการณ์จริ งและกรณี ศึกษา
(3) วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ให้คะแนนการเข้าห้องเรี ยน
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ส่ งงานตรงเวลา ช่วยเปิ ด-ปิ ดไฟทั้งก่อนและหลังเรี ยน
2 ความรู้
(1) ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรอบรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ หลักในการดารงชีวิต
- มีความรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
- วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
(2) วิธีการสอน
- การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยายอภิปรายการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การสอนแบบจัดทารายงานประกอบการสัมมนาร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนรายวิชา โดยการสอบแบบอัตนัย ทาแบบฝึ กหัด ทารายงาน การร่ วม
กิจกรรมในชั้นเรี ยน
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
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3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- มีทกั ษะการคิด
- มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
- มีทกั ษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
(2) วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนในรายวิชาตามสภาพจริ ง
- ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
- มีจิตสาธารณะ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่ งแวดล้อม
- มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
- มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
(2) วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
- การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการกลุ่ม
- ประเมินผลโดยการประเมินความสาเร็ จเป็ นรายบุคคล
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(2) วิธีการสอน
- การสอนผ่านสื่ อเล็กทรอนิกส์
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการนาเสนอด้วยสื่ ออิเลคทรอนิกส์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1-2

3

4

5

6

7

8

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

แนะนาแผนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ในภาคเรี ยนนี้
อธิบายความหมาย ที่มา และ
ความสาคัญของกฎหมาย
ลาดับศักดิ์ ความสู งต่าและค่า
บังคับทางกฎหมาย
เบื้องต้น
หลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยหลักทัว่ ไป
หลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยบุคคล
หลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยทรัพย์
หลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยนิติกรรมและสัญญา
หลักกฎหมายตามประมวล
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6.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
3.0

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
- อาจารย์ผู้ส อนแนะน า อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
แผนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ
- อาจารย์บรรยาย อธิ บาย
นักศึกษาซักถาม
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
- อาจารย์บรรยาย
นักศึกษาอภิปรายซักถาม
ร่ วมกัน

- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอและซักถาม
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตารา
และเอกสาร
- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอและซักถาม
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตารา
และเอกสาร
- อาจารย์อธิบาย
นักศึกษาซักถาม
- นักศึกษาอภิปรายทา
ความเข้าใจเนื้อหา
- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอ
- ศึกษาตาราและเอกสาร
- บรรยายประกอบสื่ อ

31 กรกฎาคม 2560

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

กาญจณา สุ ขาบูรณ์

5

9

10-11

12-13

กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยหลักครอบครัว
หลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยหลักมรดก
พระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร พระราชบัญญัติวา่
ด้วยความผิดอันเกิดจากการ
ใช้เช็ค พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ
.ประมวลกฎหมายอาญา

3.0

6.0

6.0

14-15

หลักการดาเนินคดีอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมในส่ วน
ที่เป็ นความรู ้เบื้องต้นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

6.0

นาเสนอ
- ศึกษาตาราและเอกสาร
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอ
- ศึกษาตาราและเอกสาร
- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอและซักถาม
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตารา
และเอกสาร

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
- บรรยายประกอบสื่ อ
นาเสนอและซักถาม
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตารา
และเอกสาร
- อาจารย์บรรยาย อธิบาย อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
นักศึกษาซักถาม

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

2.1, 2.2,2.3,
3.1,3.2, 3.3
1.1, 1.2, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเข้าชั้นเรี ยน และ
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
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17
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สั ดส่ วนของการ
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วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

-

แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

1 2 3 4

ทักษะการ
ทักษะความวิเคราะห์
สั มพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ความรู้
ระหว่ างบุคคล
การสื่ อสาร
ปัญญา
และความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3

2500112 กฎหมายใน
ชีวติ ประจาวัน

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คะแนน/ช่ วงคะแนน
85-100
80-84
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
๐-49
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I
U
S

ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที่พอใจ
เป็ นที่พอใจ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
วิษณุ เครื องาม, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้, กทม., สานักพิมพ์นิติ
บรรณการ, 2549.
ดิเรก ควรสมาคม, ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย, กทม., สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2556
2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
รวมคาพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2550
http://www.thaibar.co.th
http://www.Dega2007.com
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
http://www.kodmthai.com
http://www.lawyerthai.com

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ผสู ้ อน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีองค์ความรู ้ในวิชานี้
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- ทบทวนและปรับปรุ ง เนื้อหา หลักโดยภาพรวม 1 ครั้งก่อนทาการเรี ยนการสอน
- ทบทวน และปรับปรุ งเนื้อหาการเรี ยนการสอนย่อย ก่อนทาการเรี ยนสอนย่อยแต่ละครั้ง
- เตรี ยมความพร้อมและเตรี ยมสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มวิชาที่เรี ยน
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