
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

          มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒๕๖๑๑๐๑           ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
                  Legal History, Legal System and Principles of Jurisprudence 
 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
       ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
          ๓.๑ หลักสูตร  
   นิติศาสตรบัณฑิต 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  

        วิชาเฉพาะด้าน/วิชาแกน   
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
          ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ ชั้นปีที่ ๑  
๔ 
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๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
            - 
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
            - 
 
๘. สถานที่เรียน   
    หมู่เรียนที่  ๕๗/๖๐ เรียนวันจันทร์ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ห้อง นิติ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    หมู่เรียนที่  ๕๗/๖๑ เรียนวันจันทร์ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น ห้อง ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
            - 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจถึงที่มา และพัฒนาการของกฎหมายไทย 
         ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจระบบกฎหมายและความเป็นมาของกฎหมายตะวันตก โดยเฉพาะกฎหมายตะวันตกที่
มีน ามาปรับใช้ในกฎหมายไทย 

๑.๓ สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายนั้นๆ 
๑.๔ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงาน และพัฒนากฎหมายไทยให้เข้ากับยุคสมัย 

 ๑.๕ ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    - 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

        ความหมายและลักษณะของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามบรรพ ๑ ลักษณะ ๒ การน าตรรกะมาใช้ในการคิด
หาเหตุและผลทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายที่ส าคัญของโลก ระบบและวิวัฒนาการของระบบจารีต
ประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) วิวัฒนาการของกฎหมายไทย อิทธิพลของ
แนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และต่างประเทศที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย และ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฎการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ สิทธิหน้าที่ รวมทั้งหลัก
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สุจริต 
 ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และระบบกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของต่างประเทศที่มีต่อวัฒนาการของ
กฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การจัดท าประมวลกฎหมาย และอิทธิพล
ของกฎหมายต่างประเทศต่อกฎหมายไทย 
 
 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๙๐ 
ต่อภาคการศึกษา   

    
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์
จะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๖ ข้อ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๖  ข้อตามท่ีระบุไว้ 

(๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
(๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส า 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ 

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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         (๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
         (๖)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
               ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างาน
กลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ  
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
          (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
          (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
          (๓) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
          (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

๒.  ความรู้ 
 

       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
      นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา

ซ่ึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ 

ศึกษา 
          (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
          (๓)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านกฎหมาย รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
          (๔)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
          (๕) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ 
เข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          (๖) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
       ๒.๒   วิธีการสอน 
                ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
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รายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 

          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่าง  ๆ  จากการสอบปลายภาค
เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
 

       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น

นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
นิติศาสตร์ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ  จากการสอนเพ่ือให้เกิด
ทักษะทางปัญญาดังนี้ 
  (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
  (๔)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายได้อย่างเหมาะสม  
      การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
               การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น กรณีศึกษาทางการประยุกต์ จากตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา การอภิปรายกลุ่ม ให้
นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง เป็นต้น  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการตอบค าถาม การท า
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 

       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
      นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบัน

อ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ  นี้ 

     (๑) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (๒)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
     (๓)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
     (๔)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
     (๕)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
     (๖)  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     (๗)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  คุณสมบัติต่าง ๆ  นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 

       ๔.๒   วิธีการสอน 
       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืนข้าม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๑)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      (๒)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
      (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
              (๕)  มีภาวะผู้น า  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต



๖                                                                      มคอ. ๓     

จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล  
 

 
 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
               (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
               (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
               (3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
               (4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมี
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา  
       ๕.๒   วิธีการสอน 
               จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์ 
       ๕.๓   วิธีการประเมิน  

      ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือ
คณิตศาสตร์และสถิต ิที่เก่ียวข้อง 
  (๑)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ  ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
      (๒)  การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงานกรณี  และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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๑.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑.แนะน าต าราและเอกสารประกอบการเรียน 
๒. แนะน าประมวลการสอนและแผนการสอน 
๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและข้อตกลงใน
การเข้าชั้นเรียน 
๔. ความส าคัญของการศึกษาวิชประวัติศาสตร์ 
 กฎหมาย 
๕.อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัประวัติศาสตร์
กฎหมาย 

๓ ชั่วโมง ๑. แจกแนวการเรียนรู้ 
๒ .อธิบายและแนะน า
ลักษณะรายวิชา การ
เรียน การประเมินผล
การศึกษา 
๓. การบรรยาย 
๔. ถาม-ตอบ 
๕. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๒ ๖. ส านักความคิดทางกฎหมาย 
๗. วิวัฒนาการของกฎหมายโดยทั่วไป 
๘. ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น 
      ๘.๑ กฎหมายชาวบ้าน 
      ๘.๒ ยุคหลักกฎหมาย 
      ๘.๓ ยุคกฎหมายเทคนิค 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๓ ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ 
๑. อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ 
๒.ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์
กฎหมายต่างประเทศ 
๓. หลักเกณฑ์การจ าแนกสกุลกฎหมาย 
๔. สกุลกฎหมายส าคัญของโลกในปัจจุบัน 
    ๔.๑ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๔ ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (ต่อ) 
    ๔.๑ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
(ต่อ) 
    ๔.๒ กฎหมาย Common Law 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๕ ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (ต่อ) 
    ๔.๓ กฎหมายสังคมนิยม 
    ๔.๔ กฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 
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๖ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนสมัยรัชกาล
ที่ ๕ 
สมัยสุโขทัย 
๑. ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
๒. กฎหมายลักษณะโจร 
๓. มังรายศาสตร์ 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๗ สมัยอยุธยา 
กฎหมายตราสามดวง 
   ๑. คัมภีร์พระธรรมศาสตร์และหลักอินท
ภาษ 
   ๒. กฎหมายสารบัญญัติ 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๘ วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไม่มีสอบกลางภาค จะประเมินผลการ
เรียนจากการทดสอบปลายภาคเท่านั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

๙ สมัยอยุธยา (ต่อ) 
   ๒. กฎหมายสารบัญญัติ (ต่อ) 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๐ สมัยอยุธยา (ต่อ) 
  ๒. กฎหมายสารบัญญัติ (ต่อ) 
  ๓. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
  ๔. กฎหมายปกครอง 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
๔. ดูวิดิทัศน์
ประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยา 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๐ สมัยอยุธยา (ต่อ) 
  ๒. กฎหมายสารบัญญัติ (ต่อ) 
  ๓. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
  ๔. กฎหมายปกครอง 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
๔. ดูวิดิทัศน์
ประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยา 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 
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๑๑ สมัยรัตนโกสินทร์  
๑. กฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาล
ที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ 
๒. กระบวนการยุติธรรม 
๓. กระบวนพิจารณาในศาล  
การปฏิรูประบบกฎหมาย สมัยรัชกาลที่ ๕ 
๑. ลักษณะส าคัญของกฎหมายสมัยใหม่ 
๒. ความจ าเป็นในการรับกฎหมายสมัยใหม่
จากตะวันตก     

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๒ การปฏิรูประบบกฎหมาย สมัยรัชกาลที่ ๕ 
(ต่อ) 
๓. การปรับตัวของประเทศไทยเข้าสู่ ยุค
สมัยใหม่ 
๔. การปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน 
๕. การปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมาย
เข้าสู่ยุคใหม ่
๖. การจัดท าประมวลกฎหมายในประเทศไทย 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 
๔. ดูวิดิทัศน์
ประวัติศาสตร์ไทยช่วง
ปฏิรูปกฎหมาย 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๓ ประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทย 
๑. ศาล 
๒. อัยการ 
๓. ต ารวจ 
๔. ทนายความ 
๕. ราชทัณฑ์ 
อิทธิพลของกฎหมายตะวันตกในระบบ
กฎหมายไทย 
๑. อิทธิพลกฎหมายอังกฤษ 
๒. อิทธิพลกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๔ ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน 
1. ลักษณะของระบบกฎหมาย 
2. กฎหมายไทยที่ส าคัญ 
3. วงการกฎหมาย 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๕ ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ต่อ)  
แนวโน้มของระบบกฎหมายต่างๆในอนาคต 

๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. สัมนากลุ่มย่อย
เกี่ยวกับแนวโน้ม
กฎหมายไทยในอนาคต
และน าเสนอในชั้นเรียน 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 
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๑๖ สรุปและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ ๓ ชั่วโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกุล 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ
การประเมิน 

๑. คุณธรรม จริยธรรม - - - 
๒. ความรู้ 
มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของ
หลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

สอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
- 

สัปดาห์ที่ ๑๗-
๑๘ 

 
- 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพ
อนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัด
หลังเรียน 

ตลอดเทอม 
 

- 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคี
และจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดง 
ออกของนักศึกษา  และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การถาม-ตอบ ใน
ชั้นเรียน 

ตลอดเทอม 
 

- 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - 

** โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ประเมินผลการเรียนจากการทดสอบปลายภาคเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาค ทั้งนี้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
ปิยะพร  ตันณีกุล. เอกสารประกอบการสอนวิชา ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๓.๑ ร.แลงกาต์. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, กรุงเทพฯ, ๒๕๒๖. 
๓.๒  ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และระบบกฎหมายหลัก, 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓.  
๓.๓ หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, ส านักพิมพ์ประกายพรึก, ๒๕๕๒. 

          ๓.๔  อุกฤษ มงคลนาวิน, ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล) , กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
           มหาวิทยาลัยมอบให้ไทยวัฒนาพานิช จัดพิมพ์, ๒๕๑๔. 
 ๓.๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ,  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
           ๓.๖ แสวง บุญเฉลิมวิภาส,ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๑. 
 ๓.๗  http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=LW 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
๓.  การปรับปรุงการสอน 
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่

http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=LW
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
 


