
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135402 ชื่อวิชา  นิติปรัชญา

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  นายขรรคเพชร ชายทวีป

  ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135402 นิติปรัชญา

Philosophy of Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อ.ขรรคเพชร ชายทวีป 

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อ.ขรรคเพชร ชายทวีป และ ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

กลุม 02 อ.ขรรคเพชร ชายทวีป และ ดร.นิติลักษณ แกวจันดี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี



9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

๑)  อธิบายและวิเคราะหทฤษฎีทางกฎหมายได 

๒)  อธิบายแนวความคิดทางปรัชญากฎหมายที่สําคัญได 

๓)   สามารถนําหลักทฤษฎีทางกฎหมายไปปรับใชกับวิชาชีพกฎหมายได 

๔)   สามารถอธิบายทัศนคติ จริยธรรม การดํารงชีวิตตามแนวทางนิติปรัชญาไดอยางมีหลักเกณฑ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          หลักปรัชญาทั่วไป หลักพุทธปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎีทางนิติปรัชญา ประวัติศาสตรนิติปรัชญาตะวันออก ประวัติศาสตรนิติ

ปรัชญาตะวันตก สํานักกฎหมายธรรมชาติสมัยเกา-สมัยใหม สํานักกฎหมายกฎหมายตางๆ

          Principles of general philosophy; principles of Buddhist philosophy; concepts and theories of legal philosophy;

history of Eastern legal philosophy; history of Western legal history; Schools Ancient and Modern Natural Law;

different schools of law

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

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 - แนะนํารายวิชาและ

การวัดประเมินผล

- การศึกษากฎหมายใน

เชิงปรัชญา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

2 การศึกษากฎหมายใน

ฐานะศาสตร 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

3 จากนิติศาสตรไปสูนิติ

ปรัชญา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

4 จากปรัชญาไปสูนิติ

ปรัชญา

     

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 



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

instruction) 

5 วิชานิติปรัชญา

และJurisprudence 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

6 ปญหาสําคัญในนิติ

ปรัชญา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

7 สํานักธรรมนิยม/สํานัก

กฎหมายธรรมชาติ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

8 สํานักประวัติศาสตร

กฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

9 สํานักกฎหมายฝายบาน

เมือง  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

10 สํานักคิดทางสังคมวิทยา

กฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

11 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

12 นิติปรัชญาตะวันออก

และนิติปรัชญาแนว

พุทธ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ดร.นิติลักษณ แกวจัน

ด ี 

 

13 กฎหมายกับศีลธรรม  1. การบรรยาย 1. หนังสือ 2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ 1. นายขรรคเพชร ชาย  



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

2. การอภิปราย

3. การระดมสมอง (Brain

storming)

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

2. Power Point เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

ทวีป 

14 ความยุติธรรมกับวิชา

นิติศาสตร 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การระดมสมอง (Brain

storming)

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

15 ความยุติธรรมและนิติ

วิธี  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การระดมสมอง (Brain

storming)

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. หนังสือ

2. Power Point 

2 0 4 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.3 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

3 2.2,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

4 2.2,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สมยศ เชื้อไทย. (2562). ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา. (พิมพครั้งที่ 21) กรุงเทพฯ : วิญูชน.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพคร้ังท่ี ๑๕, ๒๕๖๐, กรุงเทพฯ:  โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

โยสไตน  กอรเดรอร แปลโดย สายพิณ  ศุพุทธมงคล, โลกของโซฟ, พิมพคร้ังท่ี ๑๐, ๒๕๕๒. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคบไฟ.


