รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. ๓)
รายวิ ชา๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัวไป
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
๑.รหัสและชือรายวิ ชา
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัวไป
(General Law)
๒.จํานวนหน่ วยกิ ต
๒ หน่วยกิต (๒ – ๐ – ๔ )
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๔.อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕.ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน
ภาคการศึกษาที / ชันปี ที
๖.รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือให้นิส ิตมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ ความรูเ้ บืองต้น กฎหมายทัวไป การศึก ษากฎหมาย ประมวล
กฎหมาย ระบบกฎหมาย วิวฒ
ั นาการของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย และการใช้และการตีความกฏหมาย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือให้นิสติ มีความรู้พนฐาน
ื
เป็ น การเตรีย มความพร้อมด้านปั ญญาในการนํ าความรู้ ความเข้าใจในด้าน
กฎหมาย เพือเป็ นพืนฐานการเรีย นในวิช าอืนๆทีเกียวข้อ งทังนี ควรมีก ารเปลียนแปลงตัวอย่ างอ้า งอิงให้
สอดคล้องกับแนวโน้มด้านกฎหมายของไทยทีได้มคี วามก้าวหน้าและการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย

หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิ ชา
เพือให้นิสติ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายทัวไป ทีมาของกฎหมาย ลักษณะทัวไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน ทีเกียวกับพระสงฆ์ กฎหมายทีพระสงฆ์ควรรูใ้ นการเฉพาะ และ
กฎหมายทีเกียวกับมุสลิม
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๒ ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนิสติ เฉพาะ
ชัวโมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเวปไซต์คณะสังคมศาสตร์
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)
หมวดที ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
๑.คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ นในสั
ื
งคมอย่างราบรืน และ
เป็ นประโยชน์ ต่ อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรืองทีเกียวกับคุ ณธรรมจริย ธรรม เพือให้นิส ิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริต
(๒) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภ าวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟั งความคิด เห็น ของผู้อ นื รวมทังเคารพในคุ ณ ค่ า และศักดิศรีข องความเป็ น
มนุษย์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกียวกับประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวข้องกับกฎหมายทัวไป
- อภิปรายกลุ่ม
๒

- กําหนดให้นิสติ หาตัวอย่างทีเกียวข้อง
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกียวกับ กฎหมายทัวไป การพัฒ นาของกฎหมายทัวไปในประเทศไทย ประวัติ
แนวคิดและสาระสําคัญของกฎหมาย หลักการพืนฐานในระบบกฎหมายทัวไป
๒.๒ วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์การกระทําผิดทีเกิด ขึนในสังคม
และมอบหมายให้ค้น คว้าข้อมูล ทีเกียวข้องกับกฎหมายทัวไป โดยนํ ามาสรุป และนํ า เสนอ การศึก ษาโดยใช้
ปั ญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกียวกับกฎหมายทัวไป
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทัวไป
๓.๒ วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นสิ ติ ทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่มในเรืองทีเกียวกับกฎหมายทัวไป
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกียวกับกฎหมายทัวไปในปั จจุบนั
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์กฎหมายทัวไป หรือวิเคราะห์แนวคิด ใน
ด้านกฎหมายทัวไป
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที ต้องพัฒนา
๓

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาทางกฎหมายทัวไป
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล อ่านบทความทีเกียวข้องกับกฎหมายทัวไป
- การนําเสนอรายงาน
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองและเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษากฎหมายทัวไป
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรืองต่างๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่าเชือถือ
- นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

๔

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

๑

ชี แจงและแนะนําการเรียนการ
สอนแก่พระนิ สิตให้เข้าใจ
บทที ๑(ต่ อ) ความรู้ เบื องต้ น
เกียวกับกฎหมายทัวไป
- การศึกษากฎหมาย
- วิธกี ารศึกษากฎหมาย
- วิชานิตศิ าสตร์
- ประมวลกฎหมาย
- ระบบกฎหมาย

๒

๒

(ต่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ (ป.พ.พ.)
บทที ๒ สังคม รัฐ และกฎหมาย
- จากสังคมไปสูร่ ฐั
- จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย
- วิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ๓ ยุค

๒

๓

(ต่อ)
-กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ น
สมัยใหม่
- ลักษณะของกฎหมาย
บทที ๒ บ่อเกิ ดของกฎหมาย
- ความหมายบ่อเกิดของกฎหมาย
- บ่อเกิดของกฎหมายในระบบ
กฎหมายไทย
ทดสอบย่อยและบรรยายต่อ
- บ่อเกิ ดประเภทของกฎหมาย

๒

๔

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
- อธิบายวิธกี ารศึกษา
ให้ประสบความ
สําเร็จ
- นิสติ สอบถาม
เพิมเติมและสามารถ
ร่วมแสดงข้อคิดเห็น
เพือกําหนดวิธกี าร
เรียนรูร้ ว่ มกันได้
ตามหลัก “ผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลางแห่ง
การเรียน”
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกัน
- แนะนําหนังสืออ่าน
เพิมเติม
- ตอบคําถามประจํา
บท
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกัน
- ตอบคําถามประจํา
บท

ผู้สอน

๕

สัปดาห์
ที
๕

๖

๗

๘
๙

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

บ่อเกิ ดประเภทของกฎหมายที
มิได้บญ
ั ญัติขึน
- กฎหมายประเพณี
- หลักกฎหมายทัวไป
- คําพิพากษาของศาล
- ความสัมพันธ์ระหว่างจารีต
ประเพณีกบั กฎหมายลายลักษณ์
อักษร
- พิจารณาในแง่ประวัตศิ าสตร์
- พิจารณาในแง่ระบบกฎหมาย
- จารีตประเพณีเป็ นบทเคียงคู่
- พิจารณาตัวบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษร
บทที ๓ ขอบเขตการใช้บงั คับ
กฎหมาย
- ขอบเขตในแง่เวลา
- ขอบเขตในแง่บคุ คล
- ขอบเขตในแง่ดนิ แดน

๒

บทที ๔ หมวดหมู่ของกฎหมาย
- ข้อความเบืองต้น
- การจัดแบ่งหมวดหมูข่ องกฎหมาย
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายเอกชน
- กฎหมายสังคม
- กฎหมายเศรษฐกิจ
สอบกลางภาค
บทที ๕ ประเภทของบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
- โครงสร้างของบทบัญญัติ
- บทบัญญัตกิ ฎหมายลายลักษณ์

๒

๒

๒
๓

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา
กระบวนการพิจารณา
โครงงาน Problem
base learning
- ให้ นิ สิ ต อ ภิ ป ร าย
ร่วมกัน

ผู้สอน

บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน
Problem base
learning
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกันถึงกฎหมาย
เกียวข้องกับราชการ
ส่วนภูมภิ าค
- ตอบคําถามประจําบท

- อธิบายเนือหา
- ให้นิสติ ซักถาม
อภิปรายและสรุปส่ง
- ตอบคําถามประจํา
๖

สัปดาห์
ที
๑๐

หัวข้อ/รายละเอียด
อักษรประเภทต่างๆ
บทที ๖ ข้อความคิ ดพืนฐานทาง
กฎหมาย สิ ทธิ หน้ าที และคําสัง
อืนๆ
- ความหมายของสิทธิ หน้าที และ
คําสังอืนๆทีคล้ายคลึง
- ประเภทต่างๆของสิทธิ

จํานวน
ชัวโมง
๓

๑๑

(ต่อ) การใช้และการคุ้มครองสิ ทธิ
- ขอบเขตของการใช้สทิ ธิ
- การคุม้ ครองสิทธิ

๒

๑๒

บทที ๗ นิ ติ วิธี: การใช้และการ
ตีความกฎหมาย
- การใช้กฎหมาย
- การตีความกฎหมาย

๒

๑๓

(ต่อ) แนวทางในการพิ จารณา
ค้นหาความมุ่งหมาย
- การใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง
- ข้อความทัวไป
- หลักเกณฑ์การใช้กฎหมายแบบ
Analogy

๒

๑๔

กฎหมายเอชนที เกี ยวกับ
พระสงฆ์

๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
บท
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกันในเรืองการ
ฟ้ องคดีอาญา การ
ดําเนินคดีอาญา

ผู้สอน

- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ นําเสนอ
ประเด็นทีน่าสนใจ
ตามเนือหา
- ตอบคําถามประจํา
บท
- อธิบายเนือหา และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ให้นสิ ติ ซักถาม
อภิปราย
- ตอบคําถามประจํา
บท
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ ซักถาม
อภิปรายและทํางาน
สรุปส่ง
- ตอบคําถามประจํา
บท
- อธิบายเนือหา
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกัน
- ตอบคําถามประจํา
๗

สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

๑๕

กฎหมายที พระสงฆ์ควรรู้เป็ น
การเฉพาะ
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายทรัพย์สนิ

๒

๑๖

สอบปลายภาค

๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
บท
บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
จากปั ญหาโครงงาน
- ให้นสิ ติ อภิปราย
ร่วมกัน
- ตอบคําถามประจํา
บท

ผู้สอน

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที
๑

๒

๓

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ทีประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามทีมอบหมาย
การเข้าชันเรียนการมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชันเรียน

๘
๑๖

๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
รองศาสตราจารย์สมยศ เชือไทย. ความรู้กฎหมายทัวไป(พิ มพ์ครังที ๑๓).กรุงเทพฯ; บริษทั สํานักพิมพ์วญ
ิ ู
ชนจํากัด. ๒๕๕๐
สภาทนายความ กฎหมายเบืองต้นสําหรับประชาชน
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๘

หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนิส ติ ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนิสติ
๒.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการเรียนรูใ้ น
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสติ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อนื หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนิสติ โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ ๔
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือให้นิสติ มีมมุ มองในเรืองการประยุกต์ความรูน้ ีกับปัญหาทีมาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ

๙

