
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2105 403

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : นิติปรัชญา

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Philosophy of Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

          2) อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0816284264      E-mail. tuksrisada@yahoo.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 เพื่อศึกษาความสำคัญ

ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

แนวคิด

ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ใน

การศึกษา

ศึกษาความสำคัญ ที่มา

ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา แนวคิด

ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ใน

การศึกษา

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย 

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

สอบถาม อาจารย์ศรีสดา 

ไพศาลสกุลชัย

2 เพื่อศึกษาความเบื้อง

ต้น/หลักปรัชญาทั่วไ

ปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตข

องมนุษย์

ศึกษาความเบื้องต้น/หลักปรั

ชญาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ของมนุษย์

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม รวมทั้งการชมวิดีโอ

สอบปลายภาค อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

3 เพื่อศึกษาหลักปรัชญ

าทั่วไปที่เกี่ยว

ข้องกับชีวิตของมนุษ

ย์และสังคม (ต่อ) 

ศึกษาหลักปรัชญาทั่วไปที่เกี่ย

วข้องกับชีวิตของมนุษย์และสั

งคม (ต่อ)

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อาจารย์ศรีสดา 

ไพศาลสกุลชัย

4 เพื่อศึกษาแนว

ความคิดและทฤษฎีท

างปรัชญา  

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี

ทางปรัชญา

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

สอบปลายภาค อาจารย์ศรีสดา 

ไพศาลสกุลชัย

5 เพื่อศึกษาหลักปรัชญ

าที่เกี่ยวข้องมนุษย์

สังคมและกฎหมาย 

หลักปรัชญาทั่วไปที่จำเป็นทา

งสังคมและกฎหมาย

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อาจารย์ศรีสดา 

ไพศาลสกุลชัย

6 เพื่อศึกษาหลักปรัชญ หลักปรัชญาและหลักพุทธปรั 2 0 4 ให้ทำกิจกรรมภายหลังการบรรยาย ให้คะแนนในการทำกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.



าและหลักพุทธปรัชญ

าที่เป็นธรรมะเพื่อนำ

มาใช้ในชีวิต

ประจำวันและบูรณาก

ารใช้กับวิชานิติศาสต

ร์ 

ชญากับวิชานิติศาสตร์  สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

7 เพื่อศึกษาความหมาย

และความสำคัญของวิ

ชานิติปรัชญาและการ

นำไปใช้ในวิชาชีพของ

นักกฎหมาย

ศึกษาความหมาย 

ความสำคัญ

และการนำไปใช้ของวิชานิติป

รัชญาในทางนิติศาสตร์

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรณ

8 เพื่อศึกษาความหมาย

และความสำคัญของวิ

ชานิติปรัชญาและการ

นำไปใช้ในวิชาชีพของ

นักกฎหมาย

ศึกษาความหมาย

ความสำคัญ

และการนำไปใช้ของวิชานิติป

รัชญาในทางนิติศาสตร์ (ต่อ)

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

9 เพื่อศึกษาประวัติศาส

ตร์ทางความคิดของท

างตะวันออกในเชิงนิติ

ปรัชญา

ศึกษาประวัติศาสตร์ทางความ

คิดของทางตะวันออกในเชิงนิ

ติปรัชญา

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

10 เพื่อศึกษาประวัติศาส

ตร์ทางความคิดของท

างตะวันตกในเชิงนิติป

รัชญา

ประวัติศาสตร์ทางความคิดขอ

งทางตะวันตกในเชิงนิติปรัชญ

า

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

11 เพื่อศึกษาสังคมวิทยา

และวิศวกรรมสังคมใ

นทางนิติศาสตร์

สังคมวิทยาและวิศวกรรมสังค

มในทางนิติศาสตร์

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

12 เพื่อศึกษาสำนักกฎห สำนักกฎหมายธรรมชาติสมัยเ 2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์



มายธรรมชาติสมัยเก่า

-สมัยใหม่

และสำนักกฎหมายป

ระวัติศาสตร-สำนักก

ฎหมายบ้านเมือง

ก่า-สมัยใหม่และสำนักกฎหม

ายประวัติศาสตร์-สำนักกฎหม

ายบ้านเมือง

การซักถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

13 เพื่อศึกษาหลักปรัชญ

าและความสัมพันธ์ทา

งสังคม-เศรษฐกิจของ

สำนักกฎหมายมาร์กซิ

สต์กับสำนักกฎหมาย

สัจจนิยม

สำนักกฎหมายมาร์กซิสต์กับร

ะบบทุนนิยม	และสำนักกฎ

หมายสัจนิยมกับการเคารพห

รือดื้อแพ่งต่อกฎหมาย

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย การ

ซักถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อน

กลับและบรรยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

14 เพื่อศึกษาหลักปรัชญ

าและความ

สัมพันธ์ทางสังคม/เศ

รษฐกิจของสำนักกฎห

มายสัจจนิยม

สำนักกฎหมายสัจนิยมกับการ

เคารพหรือดื้อแพ่งต่อกฎหมา

ย 

2 0 4 ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

15 เพื่อให้นักศึกษาได้สำ

รวจความตระหนักรู้เ

กี่ยวกับวิธีคิดของตนเ

อง

หลักนิติปรัชญาที่นักนิติศาสต

ร์พึงจะมีในสังคมประชาธิปไต

ย

2 0 4 ทำกิจกรรมในชั้นเรียนตามหลักการให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เขียนงานในชั้นเรียนและสอบปลายภ

าค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ ๒๕๕๘ หลักปรัชญาและนิติปรัชญา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบคำสอนของ ผศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบคำสอนของ อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        จรัญ  โฆษณานันท์, นิติปรัชญาแนววิพากษ์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2550.

ถนัด คอมันตร์, ปรัชญากฎหมาย, กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522

สุวัฒน์ จันทรจำนง,ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยว ปรัชญาและศาสนา,กรุงเทพฯ:สุขภาพใจ, 2540.

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6-1.7 การเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรมในชั้นเรียนน้อ

ยกว่า 80 % ไม่มีสิทธิสอบ

1-15  

2.2,2.3,3.3-3.6, 5.4 การสอบปลายภาคด้วยวิธีการสอบอัตนัย

    - ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 70%

    - อาจารย์ศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย  30%

16 100%

รวม 100%


