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แนวการจัดการเรียนรู้ 

 
วิชา  ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal History, Legal System and Principles of 
Jurisprudence)   รหัสวิชา  ๒๕๖๑๑๐๑  
จ านวนหน่วยกิต    ๓ (๓-๐-๖)     หลักสูตร  ปริญญาตร ี ประเภทของรายวิชา วิชาหลัก/วชิาบังคับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  นายธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา     
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกลุ  รหัสอาจารย์  -  
ติดต่อได้ที่  อาคารนิติศาสตร ์ Tel : ๐๓๔-๒๖๑๐๖๖ ต่อ ๑๘๑๗  E-mail: - 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  -   รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  - 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 หลังจากท่ีเรยีนรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้ว นักศึกษามีความสามารถใน
การกระท าสิ่งต่อไปนีไ้ด ้  
 ๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงที่มา และพัฒนาการของกฎหมายไทย 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจระบบกฎหมายและความเป็นมาของกฎหมายตะวันตก โดยเฉพาะกฎหมายตะวันตกท่ีมีน ามา
ปรับใช้ในกฎหมายไทย 
 ๓. สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณข์องการร่างกฎหมายนั้นๆ 
 ๔. น าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ปฏิบัติงาน และพัฒนากฎหมายไทยให้เข้ากับยุคสมยั 
 ๕. ตระหนักถึงความส าคัญของคณุธรรมและจรยิธรรมในวิชาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและลักษณะของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามบรรพ ๑ ลักษณะ ๒  การน าตรรกะมาใช้ในการคิดหา
เหตุและผลทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายที่ส าคัญของโลก ระบบและวิวัฒนาการของระบบจารีตประเพณี 
(Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) วิวัฒนาการของกฎหมายไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลัก
กฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และต่างประเทศที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ สิทธิหน้าท่ี รวมทั้งหลักสุจริต 
 
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
๑ ๑. แนะน าต าราและเอกสารประกอบการเรียน 

๒. แนะน าประมวลการสอนและแผนการสอน 
๓. ข้อปฏิบัติเกีย่วกับการเรียนและข้อตกลงในการ
เข้าช้ันเรียน 

๑. แจกแนวการเรียนรู ้
๒.อธิบายและแนะน า
ลักษณะรายวิชา การเรียน 
การประเมินผลการศึกษา 

๑. แนวการเรียนรู ้
๒. โปรแกรม Power 
Point 

 
 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 

๑ ๔. ความส าคัญของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร ์
 กฎหมาย 
๕. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับประวัติศาสตร์
กฎหมาย 

๓. การบรรยาย 
๔. ถาม-ตอบ 
๕. ท าแบบฝึกหดั 

 

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

      ๘.๓ ยุคกฎหมายเทคนิค 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. จับกลุม่อ่านเพื่อการ
เรียนรู้และท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๓ ประวัติศาสตร์กฎหมายตา่งประเทศ 
๑. อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ 
๒.ประโยชน์ของการศึกษาประวัตศิาสตร์กฎหมาย
ต่างประเทศ 
๓. หลักเกณฑ์การจ าแนกสกุลกฎหมาย 
๔. สกลุกฎหมายส าคัญของโลกในปัจจุบัน 
    ๔.๑ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

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

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๕ ประวัติศาสตร์กฎหมายตา่งประเทศ (ต่อ) 
    ๔.๓ กฎหมายสังคมนยิม 
    ๔.๔ กฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม 

๑. การบรรยาย 
๒. จับกลุม่อ่านเพื่อการ
เรียนรู้ และถาม-ตอบ 
ในช้ันเรียน 

โปรแกรม Power Point 

๖ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ 
สมัยสุโขทัย 
๑. ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
๒. กฎหมายลักษณะโจร 
๓. มังรายศาสตร ์

๑. การบรรยาย 
๒. จับกลุม่อ่านเพื่อการ
เรียนรู้ และถาม-ตอบ 
ในช้ันเรียน 

โปรแกรม Power Point 

๗ สมัยอยุธยา 
กฎหมายตราสามดวง 
   ๑. คัมภีร์พระธรรมศาสตร์และหลักอินทภาษ 
   ๒. กฎหมายสารบญัญตั ิ

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๘ วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไมม่สีอบกลางภาค จะประเมินผลการเรียนจาก
การทดสอบปลายภาคเท่าน้ัน  เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 



 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 

๙ สมัยอยุธยา (ต่อ) 
   ๒. กฎหมายสารบญัญตัิ (ต่อ) 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๑๐ สมัยอยุธยา (ต่อ) 
  ๒. กฎหมายสารบัญญตัิ (ต่อ) 
  ๓. กฎหมายวิธสีบัญญัต ิ
  ๔. กฎหมายปกครอง 

๑. การบรรยาย 
๒. จับกลุม่อ่านเพื่อการ
เรียนรู้ และถาม-ตอบ 
ในช้ันเรียน 

โปรแกรม Power Point 

๑๑ สมัยรัตนโกสินทร์  
๑. กฎหมายสมัยรตันโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที ่
     ๑- รัชกาลที่ ๔ 
๒. กระบวนการยุติธรรม 
๓. กระบวนพิจารณาในศาล  
การปฏิรปูระบบกฎหมาย สมยัรัชกาลที่ ๕ 
๑. ลักษณะส าคัญของกฎหมายสมยัใหม ่
๒. ความจ าเป็นในการับกฎหมายสมัยใหมจ่าก
ตะวันตก     

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๑๒ การปฏิรปูระบบกฎหมาย สมยัรัชกาลที่ ๕ 
(ต่อ) 
๓. การปรับตัวของประเทศไทยเขา้สู่ยุคสมัยใหม่ 
๔. การปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน 
๕. การปฏิรูปการศาลและปรับปรงุกฎหมายเข้าสู่
ยุคใหม ่
๖. การจดัท าประมวลกฎหมายในประเทศไทย 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 
๔. ดูวิดิทัศน์ประวัติศาสตร์
ไทยช่วงปฏิรูปกฎหมาย 

โปรแกรม Power Point 

๑๓ ประวัติศาสตร์กระบวนการยตุิธรรมไทย 
ศาล อัยการ ต ารวจ ทนายความ ราชทัณฑ ์
อิทธิพลของกฎหมายตะวันตกในระบบกฎหมาย
ไทย 
๑. อิทธิพลกฎหมายอังกฤษ 
๒. อิทธิพลกฎหมายภาคพื้นยุโรป 

๑. การบรรยาย 
๒. จับกลุม่อ่านเพื่อการ
เรียนรู้ และถาม-ตอบ 
ในช้ันเรียน 

โปรแกรม Power Point 

๑๔ ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน 
๑. ลักษณะของระบบกฎหมาย 
๒. กฎหมายไทยท่ีส าคัญ 
๓. วงการกฎหมาย 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 

๑๕ ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ต่อ) 
แนวโน้มของระบบกฎหมายต่างๆในอนาคต 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. สัมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับ
แนวโน้มกฎหมายไทยใน
อนาคตและน าเสนอในช้ัน
เรียน 

โปรแกรม Power Point 

๑๖ สรุปและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 
 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power Point 

๑๗ – ๑๘ สอบปลายภาค 
 
  
การวัดและประเมินผล  
สอบปลายภาคเรียน   ร้อยละ  ๑๐๐   คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐  ระดับคะแนน  A 
คะแนน ๗๕ – ๗๙  ระดับคะแนน  B+ 
คะแนน ๗๐ – ๗๔  ระดับคะแนน  B 
คะแนน ๖๕ – ๖๙  ระดับคะแนน  C+ 
คะแนน ๖๐ – ๖๔  ระดับคะแนน  C 
คะแนน ๕๕ – ๕๙  ระดับคะแนน  D+ 
คะแนน ๕๐ – ๕๔  ระดับคะแนน  D 
คะแนน ต่ ากว่า  ๕๐   ระดับคะแนน  E 
 
ต าราเรียนหลัก 
 ดร.ปิยะพร  ตันณีกลุ, เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตรก์ฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย, 
๒๕๕๖. 
 
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม    
 ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และระบบกฎหมายหลัก, ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๓. 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ, มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
ร.แลงกาต์. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณชิ, , ๒๕๒๖. 
แสวง  บุญเฉลิมวภิาส, ประวตัิศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๑.     
หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประกายพรึก, ๒๕๕๒. 



 อุกฤษ มงคลนาวิน, ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล) , กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔. 
 http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=LW 
 
ข้อตกลงในชั้นเรียน 
 ๑.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มิฉะนั้นจะไมไ่ด้รับ
อนุญาตให้เข้าช้ันเรียนและให้ถือว่าขาดเรยีนในวันนั้น 
 ๒.  นักศึกษาจะต้องมาเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตามที่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม อนุญาตให้มาสายได้ไม่เกิน ๑๕ 
นาที มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าช้ันเรียนและให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 
 ๓. เมื่อเข้าช้ันเรียน นักศึกษาต้องงดใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ๔. หากนักศึกษาคนใดพูดคุยส่งเสยีงดังในระหว่างเรียนอันเป็นการรบกวนการเรียนการสอน หากผูส้อนตักเตือน
แล้วแต่ยังประพฤติเช่นเดมิ จะถูกเชิญให้ออกนอกช้ันเรียนโดยให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 
 ๕. การทดสอบความรู้ เนื้อหาท่ีใช้ทดสอบจะอิงกับหนังสือหลักและค าบรรยายในช้ันเรียน 
 ๖.  นักศึกษาห้ามขาดเรียนเกิน ๒๐% ( ๓ ครั้ง) ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาค 
 
อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกลุ  ผูส้อน 


