
แผนการสอน 
๑. รหัสและชือ่วิชา 
 ๗๗๗ ๑๐๐  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
 777 100 Introduction to Law 
 
๒. จํานวนหนว่ยกิต 
 ๓ (๓-๐-๖) 
 
๓. อาจารยผ์ูส้อน 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์ 
 ๓. อาจารย์วรวิทย์   ไชยตา 

๔. อาจารย์กชพร   มุสิกบุญเลิศ 
๕. อาจารย์กัญญารตัน์   โคตรภูเขียว 
๖. อาจารย์นรากร   วรรณพงษ์ 

 
๔. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่
กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย 
 
๕. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั้งด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของ
กฎหมาย ความหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย 
หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เหตุผลในเชิงกฎหมาย และนําความรู้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมายมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 
 
๖. วิธีการศึกษา  
 ๑. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน 
 ๒. หนังสือเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ที่มีเนื้อหาตามเค้าโครงรายวิชา 
 ๓. Power Point 
 
 



๗. ตารางสอน 
 ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สปัดาห์ 
 
๘. หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 การเข้าช้ันเรียน   ๕ คะแนน 
 แบบฝึกหัด (E-Learning)  ๑๐ คะแนน 
 รายงาน    ๑๕ คะแนน 
 การสอบกลางภาค  ๓๕ คะแนน 
 การสอบปลายภาค  ๓๕ คะแนน 
         รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

    เงื่อนไขการวัดและประเมินผล 
 ๑. การสอบ 
 ๒. การวัดผลอ่ืนๆ ได้แก่ 
  ๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติตนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ 
   ๑. การมีวินัย 
   ๒. การเคารพกติกา 
   ๓. การมีจิตสาธารณะ 
  ๒.๒ การเข้าเรยีน (Class Participation) 
   ๑. นักศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบ 
   ๒. การเข้าเรียนสายเกิน ๓๐ นาที ถือว่า “ขาดเรียน” 
  ๒.๓ การแต่งกาย (Student Uniform Dressing) 

นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบัน หากแต่งกายไม่เรียบร้อยมาเรียน 
แต่ละครั้งถือว่า “ขาดเรียน” 

  ๒.๔ อ่ืนๆ 
   ปิดเครื่องมือสือสารทุกชนิด 
  



 
๙. วัน / เวลา / สถานทีเ่รียน 
กลุ่มที่ ๑ สําหรับนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปี 1, ทุกช้ันปี 
  วันอังคาร เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ WBA 
กลุ่มที่ ๒  สําหรับนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ช้ันปี 1 

วันอังคาร เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA 105) 
กลุ่มที่ ๓  สําหรับนักศึกษา การตลาด ช้ันปี 1 

  วันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ WBA 
 

๑๐. เอกสาร หนังสือ ตําราที่ใช้อ่านประกอบ 
 ๑. สมยศ  เชื้อไทย. คําอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๙. 
 ๒. หยุด  แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
ประกายพรึก, ๒๕๓๘. 
 ๓. มานิตย์  จมุปา. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
  



แผนการสอน 
 

ครั้งที ่ หัวข้อการสอน จํานวน 
(ชม.) 

วิธีการสอน อาจารยผ์ู้สอน 

๑ 
 

๑. ช้ีแจงและอธิบายแผนการสอน 
๒. ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับ "กฎหมาย" และความสําคัญของกฎหมาย 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๒ 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สังคมและกฎหมาย 
๑. รัฐ : ความหมาย 
๒. วิวัฒนาการของการเกิดรัฐ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๓ 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย 
ระบบกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมายและ
ลําดับศักด์ิของกฎหมาย 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๔ 
 

๑. ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายลักษณะต่างๆ 
    - กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
    - กฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
      (๑) กฎหมายประเพณี 
      (๒) หลักกฎหมายทั่วไป 
      (๓) คําพิพากษาของศาล 
 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๕ 
 

การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมาย ๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๖ 
 

๑. ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญในทางรัฐธรรมนูญ 
๒. สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยศึกษาความหมาย 
ลักษณะ ประเภทและขอบเขตของสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมาย รวมถึงการใช้สิทธิและการคุ้มครองการใช้สิทธิตาม
กฎหมาย 
 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๘ 
 

หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาโครงสร้าง
ความรับผิดตามกฎหมายอาญาและบทลงโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 



๙ 
 

หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาโครงสร้าง
ความรับผิดตามกฎหมายอาญาและบทลงโทษทางอาญา  กรณีฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย (ต่อ) 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

 
สอบกลางภาค วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

๑๐ 
 

หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษา
การเกิดขึ้นของสภาพบุคคล การส้ินสุดของสภาพบุคคลตาม
กฎหมาย และผลทางกฎหมายของการมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๑๑ 
 

หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษา
การเกิดขึ้นของสภาพบุคคล การส้ินสุดของสภาพบุคคลตาม
กฎหมาย และผลทางกฎหมายของการมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย 
(ต่อ) 

๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๑๒ 
 

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมสญัญาและทรัพย์ ๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๑๓ 
 

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับครอบครัว ๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๑๔ 
 

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดก ๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

๑๕ 
 

สรุปบทเรียน ๓ บรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา 

 
สอบปลายภาค วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

 
หมายเหต ุ แผนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 


