
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135102 ชื่อวิชา  ประวัติศาสตรกฎหมาย

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

 นายนิติลักษณ แกวจันดี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135102 ประวัติศาสตรกฎหมาย

History of Law

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

นายนิติลักษณ แกวจันดี

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 01 นายนิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 02 นายนิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 03 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 03 นายนิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 04 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 04 นายนิติลักษณ แกวจันดี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)



ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

    1)  สามารถอธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ความเช่ือ  และสภาวะ

แวดลอมตางๆ  กับกฎหมายในสมัยตางๆได     2)  สามารถอธิบายหลักการเบ้ืองหลังของการบัญญัติกฎหมายโบราณ  ตลอดจนการ

บังคับใชกฎหมายได     3)  สามารถวิเคราะหปญหาการเมืองการปกครองและกฎหมายปจจุบันโดยอาศัยแนวคิดสํานักกฎหมายรัฐ

าธิปตย  แนวคิดสํานักกฎหมายทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได    

4)  ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบในการเขาช้ันเรียน     5)   มีทักษะในการส่ือสาร  การคนควาขอมูลและการทํางานรวมกับผูอ่ืน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ประวัติศาสตรกฎหมายและสกุลกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงระบบกฎหมายในสมัยตางๆของไทย

อิทธิพลของประเทศตะวันตกตอการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 และผลกระทบตอสังคมไทย ระบบกฎหมายไทย

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 แนวโนมของกฎหมายในอนาคต

          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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

 กลุมละ 1 ชั่วโมง  4 กลุม 4 ชั่วโมง 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 -     กฎ   ระเบียบใน

การเรียน  

  -     วิธีการเรียน   กฎ

กติกาในชั้นเรียน  

  -     ความ

สําคัญ   ที่มา   ขอบเขต 

1. การบรรยาย

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

  วัตถุประสงคของ

วิชา   การวัดการ

ประเมินผล  

  -     แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา  

  -     กิจกรรมเตรียม

ความพรอมกอนเขาสู

เนื้อหารายวิชา 

  -     บทนําเขาสู

เนื้อหา  คําถามเหตุ

ใด  จึงตองเรียน

ประวัติศาสตรระบบ

กฎหมาย  

 

2 แนวคิด   ทฤษฎีที่สําคัญ

ที่ใชในการศึกษา

ประวัติศาสตรระบบ

กฎหมาย  

  -ทฤษฎีระบบ  

  -แนวคิดสํานักกฎหมาย

ฝายบานเมือง  

  -แนวคิดสํานัก

ประวัติศาสตรกฎหมาย  

  -แนวคิดสํานัก

สังคมวิทยากฎหมาย  

  -แนวคิดอื่นๆที่สําคัญ  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

3 ระบบกฎกฎหมายขของ

โลก

สําคัญ  ไดแก  ระบบ

กฎหมายซีวิล

 ลอว 

 – ระบบกฎหมายคอม

มอน  ลอว  -ระบบ

กฎหมายสังคมนิยม  -

ระบบกฎหมายศาสนา

และประเพณีนิยม  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

4 ระบบกฎกฎหมายขของ

โลก

สําคัญ  ไดแก  ระบบ

กฎหมายซีวิล

 ลอว 

 – ระบบกฎหมายคอม

มอน  ลอว  -ระบบ

กฎหมายสังคมนิยม  -

ระบบกฎหมายศาสนา

และประเพณีนิยม  

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

5  ตัวอยาง  ประวัติศาสต

รกฎหมายประเทศ

สมาชิก

อาเซียน  อาทิ  สปป.ลาว

  กัมพูชา  สิงคโปร  เปน

ตน 

 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

6 ประวัติศาตรกฎหมาย

ไทย  

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

-   อิทธิพลของระบบ

การปกครองตอระบบ

กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม  

  -   การปกครองแบบ

พอปกครองลูกในสมัย

สุโขทัย  

 

คําถาม (Learning to

Question) 

2. หนังสือ

3. Power Point 

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

7  -   อิทธิพลของระบบ

การปกครองตอระบบ

กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม   

 -   ระบบศักดินาในสมัย

อยุธยาถึงยุคกอนปฏิรูป

กฎหมาย  

 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

8   -อิทธิพลของระบบ

สังคมและวัฒนธรรมตอ

กฎหมายโบราณ  

  -สังคมชายเปนใหญ  

  -สังคมชนชั้น  

  -สังคมเกษตร  

  -สังคมเอื้อเฟอเผื่อ

แผ   พี่งพากัน  

        2

 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

9 กฎหมายไทย

โบราณ กฎหมายตรา

สามดวง โครงสราง และ

สาระสําคัญ  

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

10   -     อิทธิพลของ

ศาสนาและความเชื่อตอ

กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม  

 -   กรณี  การรับฟง

พยานหลักฐานตาม

กฎหมายตราสามดาง

  -     กฎหมายตราสาม

ดวงและระบบ

กระบวนการยุติธรรมใน

สมัยรัตนโกสินทรตอน

ตน 

 -   และกรณี

ตัวอยาง  การรับฟง

พยานหลักฐานตาม

กฎหมายตราสามดวง 

 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question)

3. การเรียนรูดวยทักษะการ

สื่อสาร (Learning to

Communicate) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายนิติลักษณ แกว

จันดี 

 

11 การปฏิรูปกฎหมายและ

การปกครองสมัยรัชกาล

ที่   5 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search)

3. การเรียนรูดวยทักษะการ

สื่อสาร (Learning to

Communicate) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

มีกิจกรรมให

นักศึกษา

คนควาเพิ่ม

เติม เพื่อ

ทําความเขาใจ

ในหัวขอ

หลัก  (การปฎิ

รูปสมัยรัชกาล

ที่ 5)  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

12 (ตอ) การปฏิรูปกฎหมาย

และการปกครองสมัย

รัชกาลที่   5

 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

13  ผลกระทบของการ

ปฏิรูปกฎหมายและการ

ปกครองสมัยรัชกาล

ที่   5  โดยเฉพาะสงผลอ

ยางไร ตอระกฎหมาย

หลัก 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question)

3. การเรียนรูดวยทักษะการ

สื่อสาร (Learning to

Communicate) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

มีกิจกรรมให

นักศึกษา

คนควาเพิ่ม

เติม เพื่อ

ทําความเขาใจ

ในหัวขอหลัก  

14   (ตอ) ผลกระทบของ

การปฏิรูปกฎหมายและ

การปกครองสมัยรัชกาล

ที่   5  โดยเฉพาะสงผลอ

ยางไร ตอระกฎหมาย

หลัก 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

15  แนวโนมของกฎหมายใน

อนาคต 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

มีกิจกร

รมฯ เตรียม

พรอมกอนสอบ

ใหกับนักศึกษา 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.3,2.1,2.2,3.3,3.4,4.3,

5.1 

การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

2 1.1,1.3,5.1 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 

3 3.3 การทดสอบหลังเรียน  0 0 

4 2.1,2.2,3.4,5.4 การสอบกลางภาค 1-7 30 0 

5 1.1,1.3,2.1,2.2,3.3,3.4,5.4 การสอบปลายภาค 1-15 70 0 

6 4.3 การประเมินจากการทํา Topic discussion  0 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

1. แสวง   บุญเฉลิมวิภาส    ประวัติศาสตรกฎหมายไทย    2547    วิญูชน 



2. กิตติศักดิ์   ปรกติ     การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใตอิทธิพลยุโรป    2546  วิญูชน

3. อภินันท ศรีศิริ, เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสตรกฎหมาย , ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

4. นิติลักษณ แกวจันดี, เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสตรกฎหมาย , ภาคการศึกษาท่ี 1/2561

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

     อภินันท  ศรีศิริ,  บทความทางวิชาการ  เร่ือง  สํารวจสังคมผานเลนสกฎหมายไทย,  วารสารนิติศาสตร   คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปที่  3,  ฉบับที่  1,  2553    

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


