
มคอ.๓ 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วทิยาเขตขอนแก่น;;  ;;;   
หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตขอนแก่น 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                    ๔๐๘ ๓๑๒  กฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้
                                   ( Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue 
Enrichment )  
๒. จ านวนหน่วยกติ 
                       ๒ (๒-๐-๔) 
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
    หลกัสูตร    นิติศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานิติศาสตร์                                             
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                       ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวเิชียร 
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
                      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕ ชั้นปี ๑ ภาคบณัฑิต 
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
                     ไม่มี 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
                    ไม่มี 
 
๘. สถานทีเ่รียน 
    อาคารเรียน ๑๐๐ ปี ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอยแก่น มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น 
๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
                  วนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 



             เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพื้นฐานกฎหมายว่าด้วยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ ๒ ตลอดจนปลูกฝังให้นิสิตมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ มีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
              ๑. เพือ่ปรับปรุงรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. เพื่อใหนิ้สิตทราบเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
๓. เพื่อใหนิ้สิตสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัและอนาคตได ้
 
 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
           ศึกษากฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ ๒ 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
               ๔๘ 

บรรยาย/คาบ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
๑๖  ไม่มีการฝึกปฏิบติั 

 
ให้ นิ สิ ต ได้ ค้น ค ว้า
ขอ้มูลเพิ่มเติม 

สอนเสริมตามความตอ้งการของ
นิสิต 
 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
         ไม่มีตารางเวลาในการจดัใหค้  าปรึกษาแน่นอน แต่สามารถมาขอค าปรึกษาไดต้ลอดระยะเวลาท่ีอาจารยไ์ม่มีภาระ
งานสอน 

       
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

      ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
              ๑.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   
              ๒.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
              ๓.  พฒันาผูเ้รียนใหเ้คารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
              ๔.  พฒันาผูเ้รียนใหเ้คารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์



 
      ๑.๒ วธีิการสอน 
              ๑.  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย   คุณธรรม  และจริยธรรม  โดยเน้นเร่ืองการเขา้ชั้นเรียน การแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัฯ 
              ๒.  บรรยาย ถาม-ตอบ ยกตวัอยา่งประกอบ เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
              ๓.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพไวใ้นเน้ือหาวชิาในแต่ละหวัขอ้ 
              ๔.  สอดแทรกเร่ืองความมีวนิยั และเร่ืองความรับผดิชอบไวใ้นการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 
      ๑.๓ วธีิการประเมินผล 
               ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง 
               ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง 
               ๓.  พิจารณาความมีวนิยั และความรับผดิชอบในการเรียนโดยดูจากการเขา้ชั้นเรียน 
๒. ความรู้ 

      ๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ 
             ๑.  ใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
            ๒.   ให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายกฎหมายว่าด้วยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง รวมทั้ ง
ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะและการใชห้ลกักฎหมายท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
            ๓.  ใหนิ้สิตสามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัต่อเน่ือง และตรงตามมาตรฐานสากล 

      ๒.๒ วธีิการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 
              ๒.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง พร้อมกบัวิเคราะห์
และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามาปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
              ๓.  ก าหนดให้นิสิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บักฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 

      ๒.๓ วธีิการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือ
กรณีศึกษา  
๓. ทกัษะทางปัญญา              
๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 



       ๑.  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอยา่งเป็นระบบ                      
       ๒.  ประยกุตค์วามรู้ในวิชาน้ีโดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

๓.๒ วธีิการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 
              ๒.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง พร้อมกบัวิเคราะห์
และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามาปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
             ๓.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บักฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 

๓.๓ วธีิการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง 
      ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือ
กรณีศึกษา  
๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
       ๑.  มีความรับผดิอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
      ๒.  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวชิาชีพต่อเน่ือง 
     ๓.  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
     ๔.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนิสิตและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์

๔.๒วธีิการสอน 
              ๑.  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 
              ๒.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง พร้อมกบัวิเคราะห์
และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามาปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
              ๓.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนั เพื่อน ามาวเิคราะห์และปรับใชก้บักฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 
๔.๓วธีิการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายว่าดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  โดยพิจารณาจากตวัอย่างต่าง ๆ 
หรือกรณีศึกษา  



๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
         ๑.  ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
         ๒.  การคน้หาความรู้เพิ่มเติมโดยการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
         ๓.  ใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง และภาษาองักฤษในระดบัใชง้านไดแ้ละเหมาะสม 

๕.๒ วธีิการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอ 
              ๒.  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง พร้อมกบัวิเคราะห์
และสรุปหลกักฎหมายท่ีน ามาปรับใชก้บักรณีศึกษาดงักล่าวนั้น 
            ๓.  ก าหนดใหนิ้สิตหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนั โดยคน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเทอร์เน็ต  E-Learning  ในการหาขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อน ามาวเิคราะห์และ
ปรับใชก้บักฎหมายท่ีไดศึ้กษามา แลว้อภิปรายหาขอ้สรุป 

๕.๓ วธีิการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
      ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหากฎหมายวา่ดว้ยละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  โดยพิจารณาจากตวัอยา่งต่าง ๆ หรือ
กรณีศึกษา  

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน     

สัปดาห์ที่ หัวข้อ   รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

๑ อธิบายหลักพื้นฐานของ
กฎหมายเก่ียวกบัละเมิด ความ
รับผดิเพื่อละเมิด 

๒ แ น ะ น า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า 
บรรยาย ถาม -ตอบ  และ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๒     อธิบายการกระท าละเมิดต่าง
กบัการกระท าทางอาญาอยา่งไร 
ละเมิดเป็นความผิดอาญาเสมอ
ไปห รือไม่  ก ารก ระท าอัน
เดียวกนัตอ้งรับผิดทางแพ่งและ
ทางอาญา ละเมิดต่างกบัสัญญา

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 



อย่างไร กรณีการกระท าอัน
เดียวกนัผดิทั้งสัญญาและละเมิด 

๓     อธิบายถึงการกล่าวหรือไข
ข่าวแพร่หลายซ่ึงส่อความอนัฝ่า
ฝืนความจริง การพิพากษาคดี
การร่วมกนักระท าละเมิด 

๒ การบรรยาย  ถ าม - ตอบ 
ยกตวัอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๔     อธิบายความรับผิดในการ
กระท าของบุคคลอ่ืน ความรับ
ผิดในผลของละเมิดของลูกจา้ง
ในทางการท่ีจา้ง 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๕     อ ธิ บ ายค ว าม รับ ผิ ด ข อ ง
ตัวการในผลแห่งการละเมิด
ของตวัแทน 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๖      อธิบายความรับผิดของผู ้
วา่จา้งท าของ  

๒ การบรรยาย  ถ าม - ตอบ 
ยกตวัอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๗     อธิบายความรับผิดของบิดา 
มารดา หรือผูอ้นุบาล ในการท า
ละเมิดของผู ้เยาว์ หรือบุคคล
วกิลจริต 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๘     อธิบายความรับผิดของครูบา
อาจารย ์ นายจา้งหรือบุคคลอ่ืน
ใน ก ารท าล ะ เมิ ด ข อ งผู ้ ไ ร้
ความสามารถ 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 
 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๙     อธิบายความรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนเพราะสัตว ์

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๐     อธิบายความรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากทรัพย ์

๒ การบรรยาย  ถ าม - ตอบ 
ยกตวัอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 



๑๑     อธิบายค่าสินไหมทดแทน
เพื่อละเมิด กรณีทรัพยท์  าลายลง
หรือการตกคืนเป็นพน้วิสัยหรือ
เส่ื อ ม เสี ย ล ง โด ย อุ บั ติ เห ตุ 
ดอกเบ้ียในราคาทรัพย ์ 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๒     อธิบ ายการใช้ค่ าสินไหม
ทดแทนแก่ผูค้รอบครองทรัพย ์
ความรับผิดของผูต้้องเสียหาย 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีท าให้
ตาย การควบคุมการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและฝ่าย
ปกครอง 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๓     อธิบายค่าสินไหมทดแทน
เพื่ อ ข า ด ไ ร้ อุ ป ก า ร ะ ต าม
กฎหมาย ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการขาดแรงงาน ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอัน
มิใช่ตวัเงิน 

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๔ อธิบายการจัดการเพื่ อให้
ช่ือ เสี ยงกลับ คืน ดี  และอายุ
ความ 

๒ การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใชส่ื้อผสม 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๕     อธิบายการนิ รโทษกรรม 
และทบทวน 
 
 

๒ การบรรยาย  ถ าม - ตอบ 
ยกตวัอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา 
พร้อมกบัอภิปราย 

พระครูปริยติัสารการ,  ดร. 

๑๖ สัปดาห์สอบปลายภาค                   - - 
                    รวม (ไม่นับสอบ) ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีใ่ช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ทีก่ าหนด สัดส่วนของการ
ประเมินผล 



คุณธรรม จริยธรรม  
การสอบปลายภาค และสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรียน การอภิปราย 

ประกอบกบัการตอบปัญหาในชั้นเรียน 

 
ทุกสัปดาห์ท่ีมีการ
เรียนการสอน 

 
๑๐๐% ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 
ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
              พจน์  ปุษปาคม.   ละเมิด.   กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์  ๒๕๓๐. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                    ศนนัท์กรณ์  โสตถิพนัธ์ุ, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได้ .  กรุงเทพฯ : 

วญิญูชน, ๒๕๕๒. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๑.  สุขมุ  ศุภนิตย.์ ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ละเมิด.  กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ,  ๒๕๔๓. 
๒.  ไพจิตร  ปุญญพนัธ์ุ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด .  กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 
๒๕๔๖. 

๔. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เว็บไซต์ 
              เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ในประมวลรายวิชา เช่น  ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดต่าง ๆ ความรับผิดทางละเมิด
จากการกระท าของตนเอง , จากการกระท าของผูอ่ื้น หรือความรับผดิทางละเมิดท่ีเกิดจากทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวชิาโดยนิสิต 
      ๑.  การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยก์บันิสิตตั้งแต่ชัว่โมงแรก 
      ๒.  แบบประเมินความพึงพอใจผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
       ๓.  นิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้  ทั้งก่อนและหลงัการศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต พฒันาการ และผลจากการบูรณาการความรู้ 
            ๒.  ผลการเรียนของนิสิต 



            ๓.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
           ๑. ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจผูส้อนของนิสิต 
           ๒. ขอ้เสนอแนะของนิสิตในรายงานหลงัจากการเรียนการสอน 
           ๓.  ขอ้มูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ายวชิาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
            ๑.  อาจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ 
            ๒. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานภาควิชานิติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตขอนแก่น 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
             ๑.  น าข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑  มาประมวลเพื่อจดักลุ่ม  และน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
           ๒.  ด าเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีท่ีพบปัญหา  และทุก ๓ ปีตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. 

 


