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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ศศ 0202 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย (Introduction to Law) 

2. จํานวนหน่วยกิต 
3 (3 – 0 – 6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
      อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน    

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์วิรัตน์ พรหมดี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1     ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
หน่วยจัดการศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

9. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
- 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของกฎหมาย  เช่น  ความเป็นมาของกฎหมาย  

บ่อเกิดของกฎหมาย  การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย  และนักศึกษาสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย อันได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ท่ีมาของ
กฎหมาย การจัดและเสนอร่างกฎหมาย การตีความ การบังคับใช้กฎหมาย ระบบตุลาการกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางอาณา 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

45  ไม่มี 6 ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3.   จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน(เฉพาะรายท่ี

ต้องการ) 
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หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   1.2 วิธีสอน 
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบัติท่ีดี  และเหมาะสม 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง 
4) ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนําเสนอ 

   1.3  วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
    มีความรู้ความเข้าใจของกฎหมาย  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของ

กฎหมาย  เช่น  ความเป็นมาของกฎหมาย  บ่อเกิดของกฎหมาย  การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย  และ
นักศึกษาสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2.2 วิธีสอน 
             บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน งานวิเคราะห์กรณีศึกษา  และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยนํามาสรุปและนําเสนอ   การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem base learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง 
4) ตรวจผลงาน 



  มคอ. 3 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                             คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดเชื่อมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์ เพ่ือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถนํากฎหมายมาใช้ในชีวิตประจําวัน 

3.2 วิธีสอน 
1) การมอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
2) อภิปรายกลุ่ม   
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาในคําพิพากษาฎีกา 
4) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์

แนวคิด 
2)  สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนดเวลา 
4.2 วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การนําเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพ่ือน  ด้วยประเด็นท่ีกําหนด 
2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการทํารายงาน  การนําเสนอในชั้น
เรียน 

2) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
3) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

5.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E – Learning 
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2) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
         5.3  วิธีการประเมินผล   
  1)    ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
 2)    การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

1 -  ปฐมนิเทศการเรยีนการสอนของรายวิชา ภาระงาน 
และการประเมินผลโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน 
-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

3 บรรยาย อธิบาย ร่วมกันอภิปราย 
เสนอทางเลือกปฏิบัต ิ

2 บทท่ี 1 วิวัฒนาการของมนุษย์และกําเนิดของกฎหมาย 
1.  พัฒนาการของสังคมมนุษย ์
   1.1  ครอบครัว 
   1.2  ชุมชน 
   1.3  เมืองนคร 
2.   กําเนิดของกฎหมาย 
    2.1  ประมวลกฎหมายฮัมบูรามีและกฎหมาย12
โต๊ะ 
    2.2  กฎหมายโรมันเป็นแม่แบบของระบบประมวล
กฎหมาย  (CIVIL  LAW) 
    2.3  จารีตประเพณีและหลักความยุติธรรมเป็น
แม่แบบของระบบไม่มีประมวลกฎหมาย  (COMMON  
LAW) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

3 บทท่ี 2 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย 
1.  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลักษณะการ
ใช้ 
   1.1  กฎหมายสารบัญญัต ิ
   1.2  กฎหมายวิธีสารบัญญัต ิ
2.  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคู่กรณ ี
   2.1  กฎหมายเอกชน 
   2.2  กฎหมายมหาชน 
   2.3  กฎหมายระหว่างประเทศ 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

4 บทท่ี 2 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย (ต่อ)  
3.  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายลายลักษณ์
อักษร 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

   3.1  กฎหมายลายลักษณ์อักษรซ่ึงบัญญัติข้ึนโดย
ฝ่ายนิติบัญญตั ิ
   3.2  กฎหมายลายลักษณ์อักษรซ่ึงบัญญัติข้ึนโดย
ฝ่ายบรหิาร 
   3.3  กฎหมายลายลักษณ์อักษรซ่ึงบัญญัติข้ึนโดย
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  

5 บทท่ี 3  กําเนิดของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน 
1.  กําเนิดกฎหมายมหาชน 
   1.1  หลักกฎหมายมหาชนเกิดข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหา
การใช้อํานาจของผู้ปกครองท่ีขาดการควบคุม 
   1.2  การใช้อํานาจของผู้ปกครองถูกควบคุมโดยการ
แบ่งแยกอํานาจ 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

6 บทท่ี 3  กําเนิดของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน (ต่อ) 
2.  กําเนิดกฎหมายเอกชน 
   2.1  การจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส 
   2.2  การจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

7 บทท่ี4  การบังคับใช้กฎหมาย 
1.  ผู้ใช้กฎหมาย 
2.  วันเริ่มใช้กฎหมาย 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

8 บทท่ี4  การบังคับใช้กฎหมาย (ต่อ) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
9 บทท่ี4  การบังคับใช้กฎหมาย (ต่อ) 

3.  สถานท่ีใช้กฎหมาย 
4.  บุคคลท่ีกฎหมายใช้บังคับ 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

10 บทท่ี 5  การตีความของกฎหมาย 
1.  ความหมายและเหตุผลท่ีต้องมกีารตีความกฎหมาย 
2.  หลักเกณฑ์การตีความกฎหมาย 
 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

11 บทท่ี 5  การตีความของกฎหมาย (ต่อ) 
3.  ผลของการตีความกฎหมาย 
4.  ผู้ตีความกฎหมาย 
 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

12 บทท่ี 6 สิทธิ 
1.  ความหมายของสิทธิ 
2.  องค์ประกอบของสิทธิ 
3.  สิทธิตามกฎหมายมหาชน 
4.  สิทธิตามกฎหมายเอกชน 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้
บริหารทรัพยากรมนุษย์ อภิปรายกลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

13 บทท่ี 6 สิทธิ  (ต่อ) 
5.  การได้มาซ่ึงสิทธิ 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

6.  การใช้สิทธิ 
7.  การระงับแห่งสิทธิ 
 

ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

14 บทท่ี7   
1.  บุคคลธรรมดา 
2.  สิ่งซ่ึงได้แก่สภาพบุคคล 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

15 บทท่ี7  (ต่อ) 
3.  ความสามารถ 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมตามใบงาน 
ฝึกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

16 สอบปลายภาค 3  
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1  สอบปลายภาค 16 100% 
 

 
 
 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
        ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 

        
      เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
                ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
         เว็บไซด์ท่ีเก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น thaibar คําอธิบายศัพท์ 
       

หนังสืออ่านประกอบ 

      1. รศ.พ.ต.อ.หญิงนัยนา  เกิดวิชัย.ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย. เอ็กเปอร์เน็ท.  
                             กรุงเทพฯ :  2549. 
          2. ดร.วิชัย  สังข์ประไพ. หลักกฎหมายมหาชน.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง : 2550. 

3. สมยศ  เชื้อไหม. คําอธิบายกฎหมายแพ่งหลักท่ัวไป เล่ม 1. วิญญชน : 2540. 
        4. รศ.พรชัย  สุนทรพันธุ์  และ  รศ.ณัฐพงศ์  โปษกะบุตร. หลักกฎหมายเอกชน.  
                             มหาวิทยาลัยรามคําแหง : 2547. 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
4) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับ 

นักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  

โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

    -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

     -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
              1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
             2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์
ประจําวิชานี้ 
 


