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รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา LW  ประวติัศาสตร์กฎหมาย 

2. จํานวนหน่วยกติ  หน่วยกิต ( -0- ) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารย ์ดร.จอมพล พิทกัษสั์นตโยธิน 

                                                                                    อาจารย ์นาํฝน ลิมปเจต  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน    ภาคตน้-  สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที -  

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี    ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด   สิงหาคม   

 

 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจบทบาทกฎหมายต่อชุมชน วิวฒันาการและประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของระบบกฎหมาย และกฎหมายในภูมิภาคต่างๆ เช่น กฎหมายโรมนั กฎหมายเยอรมนั กฎหมายฝรั งเศส อนั

เป็นตน้กาํเนิดกฎหมายภาคพืนยโุรปในระบบ Civil Law และกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษอนั

เป็นตน้กาํเนิดของกฎหมาย Common Law ประวติัศาสตร์และการเปลียนแปลงของกฎหมายไทยในยุคสมยั

ต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศทีมีต่อระบบกฎหมายไทย 
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2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัประวติัศาสตร์ระบบกฎหมายทงัของประเทศไทย

และประเทศอืนๆ จากมุมมองเชิงประวตัิศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และปรัชญา 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

บทบาทกฎหมายต่อชุมชน ชนเผ่า วิวฒันาการของกฎหมายไทยสมยัต่างๆ ไดแ้ก่สมยัสุโขทยั สมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ สมยัปฏิรูปกฎหมายและการปกครองสมยัรัชกาลที  สมยัประชาธิปไตย และกฎหมาย

ปัจจุบนั รวมถึงประวติัศาสตร์กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอืน ได้แก่ กฎหมายฮีบรู กฎหมายโรมัน 

กฎหมายฝรั งเศส อนัเป็นตน้กาํเนิดกฎหมายภาคพืนยโุรป กฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษ รวมทงั

ผลกระทบของระบบกฎหมายต่างๆ ทีมีต่อระบบกฎหมายไทย 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 ชวัโมง 

(2 ชวัโมง x 

สัปดาห์) 

- - 20 

 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

  1) เนน้ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม และ

ตอ้งยดึมนัในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ปลูกฝังใหน้ักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืนไม่เลือกปฏิบติั รวมทงัเคารพใน

คุณค่าและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

 

1.2 วิธีการสอน  

1)  กาํหนดในรายวิชาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

 . มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ และระบบกฎหมายไทยอย่างเป็นระบบ 

              2. มีทกัษะภาคปฏิบติัเป็นอยา่งดี และสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั  

 

2.2 วิธีการสอน 
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 1.  การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชนัเรียน 

.  การเรียนรู้จากกรณีตวัอย่าง 

.  การมอบหมายงานกลุ่ม เพืออภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นในชนัเรียน 

. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ ทงัการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

เหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศกึษา ตีความ วิเคราะห ์ประเด็นเกียวกบัประวติัศาสตร์และ

ระบบกฎหมายไทย 

2)  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชไ้ดก้บัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

3.2 วิธีการสอน 

1. การเรียนรูจ้ากการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงทีเกิดขนึ 

              .    การมอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชนัเรียน 

              .    การจดักิจกรรมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม  

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  
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.    สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานทีไดรั้บมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอื้น และมีส่วนร่วม

ในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

.     เสริมสร้างและพฒันาการมีมนุษยสัมพนัธ์ทดีีกบัผูอื้น และสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอืนใน

สังคม โดยการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา 

.    มีภาวการณ์เป็นผูน้าํ และผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และเรียนรูใ้นการประสานความ

ขดัแยง้ทีเกิดขึนในระหว่างการทาํงานได ้

4.2 วิธีการสอน 

1. กาํหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิมเติมนอกห้องเรียน 

2. มอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 

3. ให้มีส่วนร่วมในหอ้งเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ให้นกัศึกษาทาํการประเมินตนเอง และประเมินกลุ่มเพือน 

2. อาจารยป์ระเมินผลงานของนกัศึกษา 

3. สังเกตพฤติกรรมจากการทาํงานกลุ่ม และการแสดงความคดิเห็นในห้องเรียน 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

 

5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายให้นกัศึกษาสือสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายในการเรียนการสอน 

3. มอบหมายให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้หาขอ้มูล และนาํเสนอผลงาน 
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5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการเสนอผลงาน 

2. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียน 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 - แ น ะนํ า ก า รเรียน ก า รส อ น ใน รา ยวิ ช า

ประวติัศาสตร์กฎหมาย 

2 บรรยาย อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันต

โยธิน/ อ.นาํฝน 

ลิมปเจต  

2 - ทฤษฎีสังคมศาสตร์เกียวกบักฎหมาย 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

3 - ทฤษฎีสังคมศาสตร์เกียวกบักฎหมาย 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

4 - ประวติัศาสตร์กฎหมาย Civil Law 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

. - ประวติัศาสตร์กฎหมาย Civil Law 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

6 - ประวติัศาสตร์กฎหมาย Common Law 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

7 - ประวติัศาสตร์กฎหมาย Common Law 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

8 ***สอบกลางภาค***    

9 ป ระวัติศ าสตร์ก ฎหมายในภู มิภาค เอ เชี ย

ตะวนัออกไกล 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันตโยธิน 

10 ป ระวัติศ าสตร์ก ฎหมายในภู มิภาคเอ เชีย 2 อภิปราย/ อ. นาํฝน ลิมปเจต 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

ตะวนัออกเฉียงใต ้  แบบฝึกหดั 

11 ป ระวัติศ าสตร์ก ฎหมายในภู มิภาค เอ เชี ย

ตะวนัออกเฉียงใต ้  

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ. นาํฝน ลิมปเจต 

12 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย  2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ. นาํฝน ลิมปเจต 

13 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย  2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ. นาํฝน ลิมปเจต 

14 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย  

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ. นาํฝน ลิมปเจต 

15 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย  

 

 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ. นาํฝน ลิมปเจต 

16 ทบทวนและนาํเสนอรายงาน  

 

 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.จอมพล 

พิทกัษส์ันต

โยธิน/ อ.นาํฝน 

ลิมปเจต 

17 ***สอบปลายภาค***    

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

 .  .  

 

การมีส่วนร่วมในชนัเรียน การเขา้

หอ้งเรียนอยา่งสมาํเสมอ และการ

ทาํรายงาน 

-   

 .  .  การสอบกลางภาค   

 .  .  การสอบปลายภาค   

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

- “ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย” รศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส, สํานกัพิมพวิ์ญ ูชน  

-  “ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย” ร. แลงกาต,์  

-  “เอกสารประกอบการสอน” ดร.จอมพล พิทกัษส์ันตโยธิน  

- “เอกสารประกอบการสอน”  อาจารย ์นาํฝน ลิมปเจต  

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

-  

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

- คน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจาก Internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. ในครังแรกของการสอนผูส้อนจะอธิบายให้นักศึกษาเขา้ใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

2. ให้นกัศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยั 

3. สอบถามนักศึกษาทุกครังหลงัเลิกเรียนว่า วนันีผูส้อนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเร็วเกินไปหรือไม่ 

เป็นตน้ 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง โดยผ่านการทาํ Quiz ว่านกัศึกษาเขา้ใจสิงทีสอนไปหรือไม่ในระยะ

สัน ส่วนในระยะสุดทา้ย คือ การดูผลการเรียนของนกัศึกษา  
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3. การปรับปรุงการสอน 

ผูส้อนจะนาํเอาความคดิเห็นทีไดห้ลงัจากสอบถามนกัศึกษาหลงัเลิกเรียน แลว้นาํไปปรับปรุงในครัง

ต่อไป และนาํผลการประเมินการสอนของนกัศึกษาทีทาํผา่นระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยัไป

ประมวล สรุปปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็งเพอืไปปรับปรุงรายวิชาในครังตอ่ไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลือกขอ้สอบ รวมทงัมี

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ

พิจารณารับรอง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะไดน้ําขอ้คิดเห็นของนักศึกษามาประมวล เพือปรับปรุงการเรียนการสอน ทงัดา้นเนือหา 

และวิธีการเรียนการสอน โดยผลการประเมินสามารถจะนาํไปใชเ้พือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป 

 

 


