
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ. 3 

GED3003 กฎหมายกับสังคม 

Law and Society 



รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                   - 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

           GED3003  กฎหมายกับสังคม     
                         Law and Society 
2. จํานวนหนวยกิต 

           3(3-0-6)  

3. ประเภทของรายวิชา  
           วิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

           4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยประจํารายวิชากฎหมายกับสังคม 

           4.2 อาจารยผูสอน 

                    4.2.1 อาจารยประจํารายวิชากฎหมายกับสังคม 

                    4.2.2 อาจารยพิเศษรายวิชากฎหมายกับสังคม 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

           ภาคการศึกษาตนและปลาย นักศึกษาทุกหลักสูตร ช้ันปที่ 1 หรือ 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)   

           ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)   

           ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน   
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
       8 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

          1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมาย ชีวิตและสังคม 

1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย  
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเขาใจพื้นฐานความรับผิดในทางแพงและในทางอาญา 

1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการใชสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมของไทย 

1.5 เพื่อใหนักศึกษานํากฎหมาย ควบคูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง ไปใชในการดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางเหมาะสมตอไป 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย 

           เพือให้นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญทีมีความหลากหลายมากยิงขึ น 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพงและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวล
กฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสังคม เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เปนตน 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

รายการ สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48 ชม. 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ×  

16 ครั้ง) 

เมื่อนักศึกษามีผลคะแนนการ
ประเมินตํ่าหรือเมื่อนักศึกษา
ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนราย
กลุมหรือรายบุคคล 

 

ไมม ี

96 ชม. 

(ศึกษาดวยตนเอง 6 ชม. 
× 16 ครั้ง) 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

           3.1  วันจันทร  เวลา 08.00-10.00 น. 
      3.2  วันพุธ  เวลา 08.00-10.00 น. 
      3.3  วันศุกร  เวลา  08.00-10.00 น. 
                 รวมจํานวนช่ัวโมง  6 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

 

 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

       1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
1.1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู 
1.1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

1.1.3 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ 

       1.2  วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 
1.2.1 สอนแบบบรรยายพรอมยกตัวอยางในประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในทางวิชาชีพ 

1.2.2 สอนใหนักศึกษารูจักประยุกตการนําคุณธรรม  จริยธรรมในทางวิชาชีพไปใชกับชีวิตประจําวัน
ของตนเอง 

1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนทีมเพื่อใหรูจักรับผิดชอบในการทํางานรวมกับคนอื่น โดยการ
คนควา ทํารายงาน 

1.2.4 สอนโดยการเสวนา  อภิปรายกลุม 
       1.3  วิธีการประเมินผล 
                   1.3.1 การสงงานที่มอบหมายตรงตามเวลา เงื่อนไขที่กําหนดรวมกัน 

                   1.3.2 การสอบกลางภาค ปลายภาค 

                   1.3.3 การจัดทํา – สงแบบฝกหัดตรงตามเวลา เงื่อนไขที่กําหนดรวมกัน 

                   1.3.4 กรณีศึกษา (Case Study) และการนําเสนองาน 

                   1.3.5 พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก  เชน  การแตงกาย การพูดจาสุภาพ ออนนอม ฯลฯ 
2.  ความรู 
       2.1  ความรูท่ีจะไดรับ  

 2.1.1 มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม สามารถนําไปใช
แกปญหาและบริหารความขัดแยงได 

 2.1.2 มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

                    2.1.3 สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
       2.2  วิธีการสอน 

 2.2.1 บรรยายโดยนําเสนอรูปของ Power Point  กระดานไวบอรด 

 2.2.2 อภิปราย /เสวนากลุม 

 2.2.3 ทําแบบฝกหัดรายบุคคล 

 2.2.4 การทํางานเปนทีม  
       2.3   วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สอบปลายภาค 

2.3.2 การเขาช้ันเรียน 

2.3.3 แบบฝกหัด 

2.3.4 การทํารายงานเด่ียวและกลุม 

2.3.5 การนําเสนอผลงาน 



3.  ทักษะทางปญญา 

       3.1   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
3.1.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา 

3.1.2 สามารถคิดอยางเปนระบบ 

3.1.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 

3.1.4 สามารถศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นที่ศึกษาได 
3.1.5 มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไวได 
3.1.6 สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใชความรูไดอยางสอดคลองกับสถานการณ 

       3.2   วิธีการสอน 

3.2.1 บรรยายโดยนําเสนอรูปของ Power Point  กระดานไวบอรด 

3.2.2 อภิปราย /เสวนากลุม 

3.2.3 ทําแบบฝกหัดรายบุคคล 

3.2.4 การทํางานเปนทีม      
         3.3   วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สอบปลายภาค 

3.3.2 การเขาช้ันเรียน 

3.3.3 แบบฝกหัด 

3.3.4 การทํารายงานเด่ียวและกลุม 

3.3.5 การนําเสนอผลงาน 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

    4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

 4.1.2 สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การดํารงชีวิตเปนผูที่อุทิศตนเพื่อสวนรวม 

       4.2   วิธีการสอน 

4.2.1 บรรยายโดยนําเสนอรูปของ Power Point  กระดานไวบอรด 

4.2.2 อภิปราย /เสวนากลุม 

4.2.3 ทําแบบฝกหัดรายบุคคล 

4.2.4 การทํางานเปนทีม   
 

     4.3   วิธีการประเมิน 

                   4.3.1 การเขาช้ันเรียน 

4.3.2 แบบฝกหัด 

4.3.3 การทํารายงานเด่ียวและกลุม 

4.3.4 การนําเสนอผลงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
    5.1.1 มีทักษะดานการสื่อสารและการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 5.1.2 มีทักษะดานการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศ 



 5.1.3 มีทักษะการใหเหตุผลและการใชตรรกศาสตรในการสรุปความตางๆ   

       5.2   วิธีการสอน 
5.2.1 อภิปราย /เสวนากลุม 

5.2.2 ทําแบบฝกหัดรายบุคคล 

5.2.3 การทํางานเปนทีม      
         5.3  วิธีการประเมิน  
                  5.3.1 การทํารายงานเด่ียวและกลุม 

                  5.3.2 การนําเสนอผลงาน 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดาหท่ี เน้ือหารายวิชา จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน ผูสอน 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การ
เกิดข้ึนของกฎเกณฑทางสังคม
กฎหมายคือกฎเกณฑของสังคม
ความสําคัญของกฎหมาย  
แหลงที่มาของกฎหมาย ลักษณะ
ของกฎหมาย  

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- จัดแบงนักศึกษาเปนกลุมยอย แบงหัวขอ
เรื่อง  ประเด็นที่นาสนใจเพื่อใหคนควา ทํา
รายงาน และนําเสนอหนาช้ันเรียนสัปดาห
ละหน่ึงกลุม 

 

2 ประเภทของกฎหมาย ศักด์ิของ
กฎหมาย และสภาพบังคับของ
กฎหมาย 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 1 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 

3 วิวัฒนาตามทฤษฎีของกฎหมาย
ตามทฤษฎีกฎหมายสามช้ัน 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 2  นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 

4 วิวัฒนาตามทฤษฎีของกฎหมาย
ตามหลักพฤติกรรมศาสตร 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 3  นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 



- ถาม - ตอบ วิเคราะหปญหา 
5 สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานตาม

กฎหมาย : ความหมาย ประเภท
และการใชสิทธิ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

-ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 4  นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 

 

6 สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานตาม
กฎหมาย : เสรีภาพ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 5  นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ถาม - ตอบ วิเคราะหปญหา 

 

7 ประมวลกฎหมายอาญา : 
ความหมาย หลักเกณฑสําคัญของ
กฎหมายอาญา ประเภทของ
ความผิดทางอาญา 

 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 6 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 

 

8 ประมวลกฎหมายอาญา : ขอบเขต
การบังคับใชกฎหมายอาญา ความ
รับผิดของบุคคลในทางอาญา  

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 7 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาประกอบ
ขอเท็จจริงทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

 

9 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย 
บุคคล หน้ี นิติกรรมสัญญา 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 8 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ฝกการจัดทําสัญญาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 

10 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพย ครอบครัว มรดก 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 9 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ

 



หนาที่ของบุคคลในครอบครัว 
11 การใชสิทธิตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และการใชสิทธิตาม
กระบวนการศาลยุติธรรม 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 10 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ตัวอยางเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ตามกฎหมาย 
และวิธีการนําคดีข้ึนสูศาล 

 

12 การใชสิทธิตามกระบวนการศาล
ยุติธรรมและศาลชํานัญพิเศษ (ตอ)   
การใชสิทธิตามกฎหมายปกครอง 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 11 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

- ตัวอยางคําสั่งศาลปกครองสูงสุดมาเปน
แบบอยางในการใชสิทธิกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

13 กฎหมายเกี่ยวกับการดํารงชีวิต 
เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
ความผิดเกี่ยวกับเด็กๆ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 12 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 

 

14 กฎหมายเกี่ยวกับการดํารงชีวิต :
ช่ือบุคคล ภูมิลําเนา ทะเบียน
ราษฎร การเกณฑทหาร และ
การศึกษา 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 13 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 
 

 

15 กฎหมายเกี่ยวกับการดํารงชีวิต :
การจราจร ยาเสพติด  

 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

- ใหนักศึกษากลุมที่ 14 นําเสนองานที่
คนควาหนาช้ันเรียน 

- สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหา 
 

 

16 สรุปเน้ือหาของบทเรียนและ
ขอบเขตขอสอบ 

3 - บรรยายประกอบสื่อและนําเสนอซักถาม 

- ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราและเอกสาร 

 

17 สอบปลายภาค 



2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
          ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหที่ประเมิน และ
สัดสวนของการประเมิน 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

3.1.5 

4.1.1 , 4.1.2 

-เขาเรียน 1-15 10% 

2 2.1.1 – 2.1.3 

3.1.1 – 3.1.3 

4.1.1 – 4.1.2 

-แบบฝกหัด 

-กรณีศึกษา 

- รายงาน 

1-15 50% 

3 2.1.1 – 2.1.3 สอบปลายภาค 16 40% 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

           1.1 รัฐธรรมนูญ 
  1.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  1.3 ประมวลกฎหมายอาญา 
  1.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญา 
  1.5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  1.6 พระราชบัญญัติจราจรทางบก  
  1.7 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต คําพิพากษาศาลฎีกา 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมายกับสังคม 

 

 

 



หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
           1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 1.2 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 

 1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
  2.1 ผลการสอน 

  2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
  2.3 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 

3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

3.2 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
4.1 การใชขอสอบรวมโดยอนุกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป(รายวิชากฎหมายกับสังคม) 
4.2 การทวนสอบการใหคะแนนโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ,รองคณบดีฝายวิชาการ ,คณบดีและสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4.3 มีการประเมินผลการเรียนรูตามแบบทดสอบ 

4.4 มีการประเมินผลการเรียนรูตามแบบประเมิน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกป 

 


