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จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชากฎหมายในชีวิตประจ าวันแล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่ง  
ต่อไปนี้ได ้
 ๑. ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายนิติ
กรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ กู้ ยืมเงิน ค้ าประกัน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริง 
 ๒. สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและใช้แลกเปลี่ยน
แนวความคิดในชั้นเรียน 
 ๓. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
เพ่ิมเติมต่อไป  
 ๔. ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายในชีวิตประจ าวัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพและในชีวิตประจ าวัน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแ พ่งและ



กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (๒) 

พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 

 
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

๑ ๑. แนะน าแนวทางในการ ศึกษา
วิชากฎหมายในชีวิต ประจ าวัน  
๒. ข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน 
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๑. แจกแนวการเรียนรู้ 
๒. อธิบายและแนะน าลักษณะ
รายวิชา การเรียน การประเมิน 
ผลการศึกษา 
๓. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๕. แบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงาน 

๑. แจกแนวการเรียนรู้ 
๒. ฉาย power point 
๓. แบบทดสอบก่อน
เรียน 

๒ ประวัติ ความหมายและ
ความส าคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม - ตอบค าถาม 
๓. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของการมีรัฐธรรมนูญในรูปลาย
ลักษณ์อักษร 
๔. ศึกษาโดยเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญในระบบ Common 
Law กับ ระบบ Civil law 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. แผนภาพ
เปรียบเทียบระบบ 
Comon Law กับ 
ระบบ Civil law 

๓ หลักเสรีภาพของชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม - ตอบค าถาม 
๓. แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายความ
แตกต่างของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ กับฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ กับ ฉบับ พ.ศ.
๒๕๕๐ 
 

๔ ๑. กฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้ 
๒. กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม - ตอบค าถาม 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. แบบฝึกหัด 



กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (๓) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

๓. ท าแบบฝึกหัดในหัวข้อ 
“กฎหมายที่ข้าพเจ้ารู้จัก” 

๕ หลักกฎหมายนิติกรรม 
  - ความหมายและลักษณะทั่วไป
ของนิติกรรม 
  - แบบและประเภทของนิติกรรม 
  - ผลของนิติกรรม 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ศึกษาค าพิพากษาที่เกี่ยวกับ
นิติกรรม 
๓. ซักถามถาม - ตอบค าถาม 

๑. power point 
๒. ค าพิพากษาฎีกา 
๓. ค าถาม – ตอบ 

๖ หลักกฎหมายสัญญา 
  - ลักษณะทั่วไปของสัญญา 
  - บ่อเกิดแห่งสัญญา 
  - ประเภทของสัญญา 
  - ผลแห่งสัญญา 
  - มัดจ าและเบี้ยปรับ 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม - ตอบค าถาม 
๓. แบ่งกลุ่มและมอบหมายให้
นักศึกษาแบ่งประเภทของสัญญา 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. สัญญาแต่ละ
ประเภท 

๗ หลักกฎหมายซื้อขาย 
  - ความหมายของสัญญาซื้อขาย 
  - ลักษณะทั่วไปของสัญญาซื้อขาย 
  - สิทธิและหน้าที่และความรับผิด
ของผู้ซื้อ 
  - สิทธิและหน้าที่และความรับผิด
ของผู้ขาย 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ให้นักศึกษาบอกความแตก 
ต่างของสัญญาซื้อขายสังหาริม 
ท รั พ ย์ แ ล ะ สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย
อสังหาริมทรัพย์ 
๒. ศึกษาจากตัวอย่างสัญญาซื้อ
ขายจริง มาประกอบการบรรยาย 

๑. power point 
๒. ตัวอย่างสัญญาซื้อ
ขายสังหาริมทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายอสังหา 
ริมทรัพย์ 

๘ สอบกลางภาค 

๙ กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์และเช่า
ซ้ือ 
  - ความหมายและลักษณะทั่วไป
ของเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ 
  - สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้
เช่าและผู้ให้เช่า 
  - สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้
เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ 
  - ความระงับของเช่าทรัพย์และ

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓. ให้นักศึกษาจับฉลากเพ่ือตอบ
ค าถามจากบทเรียน 
 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. ฉลากค าถาม 



กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (๔) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

เช่าซื้อ 
๑๐ หลักกฎหมายกู้ยืมเงินและหลัก

กฎหมายค้ าประกัน 
  - ความหมายและลักษณะทั่วไป
ของ 
สัญญากู้ ยื ม เ งิ น แล ะสั ญญาค้ า
ประกัน     
  - หน้าที่และความรับผิดของผู้กู้ยืม
เงินและผู้ค้ าประกัน     
  - ความระงับสิ้นไปของสัญญากู้ยืม
เงนิและสัญญาค้ าประกัน     
  - อายุความของสัญญากู้ยืมเงิน
และสัญญาค้ าประกัน     

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓. ศึกษาค าพิพากษาศาลฎีกาที่
วินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญากู้ 
กรณีใดบังคับได้ หรือไม่ได้ 
๔. ให้นักศึกษาเขียนข้อควรระวัง
ในการท าสัญญากู้ยืมเงิน 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. ตัวอย่างค าพิพากษา 

๑๑ หลักกฎหมายหุ้นส่วน 
  - ประเภทของห้างหุ้นส่วน 
  - การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
  - ความรับผิดของห้างหุ้นส่วน 
  - หลักกฎหมายบริษัท 

๑. ฉาย power pointประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓ .  แบ่ ง กลุ่ ม อภิ ป ร า ยความ
แตกต่างขององค์กรธุรกิจแต่ละ
ประเภท 
๔.  ให้นั กศึ กษาไปค้นคว้ าว่ า 
องค์กรธุรกิจใดที่ได้รับการยกย่อง
ว่ามีธรรมาภิบาล 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. ตัวอย่างองค์กรธุรกิจ 

๑๒ หลักท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
  - ความหมายและลักษณะส าคัญ
ของกฎหมายอาญา 
  - การตีความกฎหมายอาญา 
  - การใช้กฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
  - องค์ประกอบตามโครง สรา้ง
ความรับผิด 
  - การกระท าโดยพลาด 

๑. ฉาย power pointประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓.  ท าแบบฝึกหัด เรื่ องความ
แตกต่างของกฎหมายอาญากับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. แบบฝึกหัด 



กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (๕) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

  - การกระท าโดยประมาท 
๑๓ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

(ต่อ) 
  - การพยายามกระท าความผิด 
  - การกระท าความผิดตั้งแต่ ๒ คน
ขึ้นไป ได้แก่ ตัวการ ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน 

๑. ฉาย power pointประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓. แบ่งกลุ่มและมอบหมายให้
นักศึกษาไปหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดอาญา 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓ .  เ อ ก ส า ร แน ะน า
แหล่งค้นคว้าหาข้อมูล 

๑๔ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
(ต่อ)  
  - การด าเนินคดีอาญา 
  - ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี
อาญา 

๑. ใช้ตัวอย่างข่าวที่นักศึกษา
เตรียมมาประกอบการบรรยาย
โดยชี้ ให้ เห็นกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินคดี 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 

๑. ตัวอย่างข่าว 
๒. ค าถาม – ตอบ 
 

๑๕ หลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. แผนภาพกระบวน 
การพิจารณาความแพ่ง 

๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
บรรยายสรุปเนื้อหาในรายวิชา 

๑. ฉาย power point ประกอบ 
การบรรยาย 
๒. ซักถามถาม – ตอบค าถาม 
๓. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน 
๔. บรรยายสรุป 
๕. แบบทดสอบหลังเรียน 

๑. power point 
๒. ค าถาม – ตอบ 
๓. แผนภาพกระบวน 
ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม
อาญา 
๔.  สื่ อต่ า งๆ  ในการ
น าเสนอรายงานของ
นักศึกษา 

๑๗ – ๑๘ สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (๖) 

การวัดและประเมินผล  

คุณลักษณะ/ศักยภาพ/พฤติกรรม น้ าหนัก วิธีประเมิน แนวทางการประเมิน 
๑. ความรู้ตามหลักสูตร ๗๐ % ทดสอบ ๓๐ % สอบกลางภาค 

๔๐ % สอบปลายภาค       
๒. พฤติกรรมการเรียน ๑๐ % สังเกต ๑๐% พฤติกรรมระหว่างเรียน 

๓. ทักษะการปฏิบัติ ๒๐ % อภิปราย วิธีการน าเสนอ และรูปแบบรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน ๘๐ – ๑๐๐  ระดับคะแนน  A 
คะแนน ๗๕ – ๗๙  ระดับคะแนน  B+ 

คะแนน ๗๐ – ๗๔  ระดับคะแนน  B 
คะแนน ๖๕ – ๖๙  ระดับคะแนน  C+ 

คะแนน ๖๐ – ๖๔  ระดับคะแนน  C 
คะแนน ๕๕ – ๕๙  ระดับคะแนน  D+ 

คะแนน ๕๐ – ๕๔  ระดับคะแนน  D 
คะแนน ต่ ากว่า  ๕๐   ระดับคะแนน  E 

 
ต าราเรียนหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายในชีวิตประจ าวัน และเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์
ผู้สอน 
 
เอกสารและข้อมูลแนะน า    
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๒. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ๓. ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 
 
ข้อตกลงในชั้นเรียน 
 ๑. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากมีนักศึกษาที่แต่ง
กายไม่ถูกต้องตามระเบียบอาจถูกพิจารณาว่าหมดสิทธิสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาคได้ 
 ๒. นักศึกษาจะต้องน าประมวลกฎหมายอาญามาทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน  
 ๓. นักศึกษาห้ามขาดเรียนเกิน ๒๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด (๓ ครั้ง) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาค 

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ผู้สอน 


