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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2135102-59 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

     History of Law 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2135102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

 
History of Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2(2-0-4) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ดร.อภินันท์ ศรศีิร ิ
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ
กลุ่ม 02 ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ
กลุ่ม 03 ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ
กลุ่ม 04 ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

9. สถานที่เรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
31 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

    1)  สามารถอธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ความเชื่อ  และสภาวะ
แวดล้อมตา่งๆ  กับกฎหมายในสมยัต่างๆได ้ 
    2)  สามารถอธิบายหลักการเบือ้งหลังของการบัญญัติกฎหมายโบราณ  ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายได ้ 
    3)  สามารถวิเคราะห์ปญัหาการเมืองการปกครองและกฎหมายปจัจุบันโดยอาศัยแนวคิดส านักกฎหมายรัฐาธิปตัย์  แนวคิดส านัก
กฎหมายทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร ์ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้  
    4)  ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบในการเข้าช้ันเรียน  
    5)   มีทักษะในการสื่อสาร  การค้นคว้าข้อมูลและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

1. เพื่อครอบคลุมต่อขอบข่ายของประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายโลก  ที่ม่ีผลต่อระบบกฎหมายไทย  

2. ต้องการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในบางหัวข้อของการศึกษา  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          ประวัติศาสตร์กฎหมายและสกลุกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในสมัยต่างๆของ
ไทย อิทธิพลของประเทศตะวันตกต่อการปฏริูประบบกฎหมายของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 และผลกระทบต่อสังคมไทย ระบบ
กฎหมายไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 แนวโน้มของกฎหมายในอนาคต 

 

          History of law and world legal systems; evolution and changes of Thai legal systems in different eras; 
influences of western countries on legal reform in King Rama V’s reign and impacts on Thai society; Thai legal 
system after the political change in B.E. 2475 and Thai legal tendency 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
 กลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  4 กลุ่ม 4 ช่ัวโมง  

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง รับผิดชอบต่อ
ตนเอง อดทน   

1. การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 
2. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

การฝึกการเขียนตอบใน
ช่ัวโมง   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

3. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search) 
4. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

 

3.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
3. การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 
4. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. การฝึกแสดงออกทาง
พฤติกรรม 
6. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง   

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question) 
4. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    

 

2.มีความรู้ในหลักและ
ทฤษฎีทางกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
4. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การทดสอบหลังเรียน 
5. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับ
กฎหมาย  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search) 
4. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถ
วิเคราะห ์ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 
4. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question) 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบปลายภาค  

  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีจิต
อาสา เสยีสละ ส านึกดี
ต่อสังคมและสาธารณะ   

        

 

3.ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่
ดีสามคัคีและมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นกลุ่ม   

1. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study)  

  1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินจากก
การสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

  

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีทักษะการใช้ภาษา 1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม   
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เพื่อการสื่อสาร   2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study) 
3. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  -     กฎ   ระเบียบในการเรียน   
  -     วิธีการเรยีน   กฎกติกาในช้ันเรียน   
  -
     ความส าคญั   ที่มา   ขอบเขต   วัตถุประสงค์
ของวิชา   การวัดการประเมินผล   
  -     แหล่งข้อมูลในการศึกษาคน้คว้า   
  -     กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
เนื้อหารายวิชา  
  -     บทน าเข้าสูเ่นื้อหา  ค าถามเหตุใด  จึงต้อง
เรียนประวัติศาสตร์ระบบกฎหมาย   
  

1. การบรรยาย 
2. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

2  แนวคิด   ทฤษฎีที่ส าคัญที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมาย   
  -ทฤษฎีระบบ   
  -แนวคิดส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง   
  -แนวคิดส านักประวตัิศาสตร์กฎหมาย   
  -แนวคิดส านักสังคมวิทยากฎหมาย   
  -แนวคิดอื่นๆทีส่ าคัญ   
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

3  ระบบกฎกฎหมายขของโลกส าคัญ  ได้แก่  ระบบ
กฎหมายซีวลิ 
 ลอว์  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

 – ระบบกฎหมายคอมมอน  ลอว์  -ระบบ
กฎหมายสังคมนิยม  -ระบบกฎหมายศาสนาและ
ประเพณีนิยม   

การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

4  ระบบกฎกฎหมายขของโลกส าคัญ  ได้แก่  ระบบ
กฎหมายซีวลิ 
 ลอว์  
 – ระบบกฎหมายคอมมอน  ลอว์  -ระบบ
กฎหมายสังคมนิยม  -ระบบกฎหมายศาสนาและ
ประเพณีนิยม   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

5   ตัวอย่าง  ประวัติศาสตร์กฎหมายประเทศ
สมาชิกอาเซียน  อาทิ  สปป.
ลาว  กัมพูชา  สิงคโปร ์ เป็นต้น  
  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

6  ประวัติศาตร์กฎหมายไทย   
-   อิทธิพลของระบบการปกครองต่อระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
  -   การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัย
สุโขทัย   
  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

มีกิจกรรมให้นักศึกษา
ค้นคว้า ประวัติศาสตร์
ไทยผ่าน ออนไลด ์  

7   -   อิทธิพลของระบบการปกครองต่อระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    
 -   ระบบศักดินาในสมัยอยุธยาถงึยุคก่อนปฏิรูป
กฎหมาย   
  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

8    -อิทธิพลของระบบสังคมและวัฒนธรรมต่อ
กฎหมายโบราณ   
  -สังคมชายเป็นใหญ ่  
  -สังคมชนช้ัน   
  -สังคมเกษตร   
  -สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่  พี่งพากัน   
        2 
  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

9  กฎหมายไทยโบราณ กฎหมายตราสาม
ดวง โครงสรา้ง และสาระส าคญั   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

10    -     อิทธิพลของศาสนาและความเช่ือต่อ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 -   กรณ ี การรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมาย
ตราสามดาง 
  -     กฎหมายตราสามดวงและระบบ
กระบวนการยตุิธรรมในสมัยรตันโกสินทร์
ตอนต้น  
 -   และกรณีตัวอย่าง  การรับฟังพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายตราสามดวง  
  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question) 
3. การเรียนรู้ด้วย
ทักษะการสื่อสาร 
(Learning to 
Communicate)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

11  การปฏิรปูกฎหมายและการปกครองสมัยรัชกาล
ที ่  5  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search) 
3. การเรียนรู้ด้วย
ทักษะการสื่อสาร 
(Learning to 
Communicate)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

  มีกิจกรรมให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
ท าความเข้าใจใน
หัวข้อหลัก  (การปฎิ
รูปสมยัรัชกาลที ่5)   

12   การปฏิรูปกฎหมายและการปกครองสมัยรัชกาล 1. การบรรยาย 1. เอกสาร 2  0  4  1. การสังเกต 1. ดร.   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ที ่  5  (โดยเฉพาะส่งผลอยา่งไร ต่อระกฎหมาย
หลัก)  

2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

ประกอบการ
สอน  

พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

13    การเมืองการปกครอง   สังคม   เศรษฐกิจและ
กฎหมายภายหลังการปฏิวตั ิ พ.ศ.2475   ถึง
ปัจจุบัน  และแนวโนม้กฎหมายในโลกาภิวตัน ์   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ทักษะการสื่อสาร 
(Learning to 
Communicate)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

มีกิจกรรมให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
ท าความเข้าใจใน
หัวข้อหลัก   

14   น าเสนองานกลุ่ม 1  1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การ
ประเมินจา
กกการ
สะท้อนผล
การท างาน
ร่วมกัน 
4. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

15  น าเสนองานกลุม่ 2  
และ 
สรุปเนื้อหาทั้งวิชา และทวนความรู้ และกิจกรรม
ฯ เตรยีมพร้อมก่อนสอบ   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

มีกิจกรรม
ฯ เตรยีมพร้อมก่อน
สอบให้กับนักศึกษา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ (Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

3. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

น าเสนอ
ผลงาน 
3. การ
ประเมินจา
กกการ
สะท้อนผล
การท างาน
ร่วมกัน 
4. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.3,2.1,2.2,3.3,3.4,5.1,5.4  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

2  4.3  การประเมินการบ้าน  สัปดาห ์15   15  0  

3  4.3  การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

  5  0  

4  1.1,1.3,2.2,5.1,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

5  2.2,3.3,3.4  การทดสอบหลังเรยีน    0  0  

6  1.1,1.3,2.2,3.3,3.4,5.4  การสอบปลายภาค    80  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

1. แสวง   บุญเฉลิมวิภาส    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย    2547    วิญญูชน  

2. กิตติศักดิ ์  ปรกต ิ    การปฏริปูระบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป    2546  วิญญูชน 

3. อภินันท์ ศรีศิร,ิ เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสตร์กฎหมาย , ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
     อภินันท์  ศรีศิร,ิ  บทความทางวิชาการ  เรื่อง  ส ารวจสังคมผ่านเลนส์กฎหมายไทย,  วารสารนิติศาสตร ์  คณะ
นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีท่ี  3,  ฉบับท่ี  1,  2553      

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา   ทั้งด้านวิธีการสอน   การจัดกจิกรรมในและหอ้งนอกเรียน   สิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน   ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้  และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ   ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา   ด้วยระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย   

 2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

1. ก าหนดให้มีการประเมินรายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลยัและ  

2. มีการตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานเพื่อพิจารณาคณุภาพการสอนและการวดัประเมินผล  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

      คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา   แล้วจัดท ารายงาน
รายวิชาตามที ่  สกอ.ก าหนด   ทุกภาคการศึกษา   ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน และมกีารประชุมปรึกษาอาจารย์ผูส้อน 
เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
     คณะก าหนดให้มคีณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยมหีน้าที่ประเมินการสอนว่าสอดคล้องกับท่ีก าหนดใน   มคอ.3
หรือไม ่ ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

     คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา   โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา   คณะกรรมการ
ประเมินของหลักสตูร/ภาควิชา   การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา   การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน   กลยุทธ์
การสอน   และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสตูรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ า
คณะ พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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