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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา LW 001 ประวติัศาสตร์กฎหมาย 

2. จํานวนหน่วยกติ 2 หน่วยกิต (2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารย ์ดร.อภิญญา บณัฑิตวฒิุสกุล 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน    ภาคตน้-2559 สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 

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

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

8. สถานทีเ่รียน   11203 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  13 สิงหาคม 2559  

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจบทบาทกฎหมายต่อชุมชน ววิฒันาการและประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของระบบกฎหมาย และกฎหมายในภูมิภาคต่างๆ เช่น กฎหมายโรมนั กฎหมายเยอรมนั กฎหมายฝร่ังเศส อนั

เป็นตน้กาํเนิดกฎหมายภาคพื้นยุโรปในระบบ Civil Law และกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษอนั

เป็นตน้กาํเนิดของกฎหมาย Common Law ประวติัศาสตร์และการเปล่ียนแปลงของกฎหมายไทยในยุคสมยั

ต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศท่ีมีต่อระบบกฎหมายไทย 
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2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ระบบกฎหมายทั้งของประเทศไทย

และประเทศอ่ืนๆ จากมุมมองเชิงประวติัศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และปรัชญา 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

บทบาทกฎหมายต่อชุมชน ชนเผ่า วิวฒันาการของกฎหมายไทยสมยัต่างๆ ไดแ้ก่สมยัสุโขทยั สมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ สมยัปฏิรูปกฎหมายและการปกครองสมยัรัชกาลท่ี 5 สมยัประชาธิปไตย และกฎหมาย

ปัจจุบัน รวมถึงประวติัศาสตร์กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอ่ืน ได้แก่ กฎหมายฮีบรู กฎหมายโรมัน 

กฎหมายฝร่ังเศส อนัเป็นตน้กาํเนิดกฎหมายภาคพื้นยุโรป กฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษ รวมทั้ง

ผลกระทบของระบบกฎหมายต่างๆ ท่ีมีต่อระบบกฎหมายไทย 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง 

(2 ชัว่โมง x 15

สัปดาห์) 

- - 20 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  1)  เนน้ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตนเองและสังคม และ

ตอ้งยดึมัน่ในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ปลูกฝังให้นกัศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

3)  ปลูกฝังให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

1.2 วธีิการสอน  

1)  กาํหนดในรายวชิาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

1.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากผลการสอบของนกัศึกษา 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 1)  มีความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และระบบกฎหมายไทยอยา่งเป็นระบบ 

2.2 วธีิการสอน 

 1)  การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

2)  การเรียนรู้จากกรณีตวัอยา่ง 

3)  การมอบหมายงานกลุ่ม เพื่ออภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ ทั้งการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

เหมาะสม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ และสมเหตุสมผล  

2)  เนน้ให้นกัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีเก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์และระบบกฎหมายไทย 

3.2 วธีิการสอน 

              1) การเรียนรู้จากการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

              2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชั้นเรียน 

              3) การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม  

3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกห้องเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

       4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1)  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2)  เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน  

3) สามารถพฒันาตนเองและปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

4)  มีภาวะความเป็นผูน้าํ และผูต้าม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4.2 วธีิการสอน 

              1)  กาํหนดให้นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 

2) มอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 

3) ใหมี้ส่วนร่วมในห้องเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1) ใหน้กัศึกษาทาํการประเมินตนเอง และประเมินกลุ่มเพื่อน 

2) อาจารยป์ระเมินผลงานของนกัศึกษา 

3) สังเกตพฤติกรรมจากการทาํงานกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

1) มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) เนน้ใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

5.2 วธีิการสอน 

1) มอบหมายใหน้กัศึกษาส่ือสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2) สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายในการเรียนการสอน 

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาขอ้มูล และนาํเสนอผลงาน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน 

2) ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 - แ น ะ นํา ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า

ประวติัศาสตร์กฎหมาย 

- บทบาทกฎหมายต่อชุมชน 

2 บรรยาย อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

2 วิวฒันาการและประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของระบบกฎหมาย 1 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

3 ประวติัศาสตร์กฎหมาย Civil Law 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

4 ประวติัศาสตร์กฎหมาย Civil Law 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

5. ประวติัศาสตร์กฎหมาย Common Law 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

6 ประวติัศาสตร์กฎหมาย Common Law 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

7 ทบทวนและนาํเสนอรายงาน 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

8 ***สอบกลางภาค***    

9 ประวัติศาสตร์กฎหมายในภูมิภาคเอเ ชีย

ตะวนัออกไกล 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

10 ประวัติศาสตร์กฎหมายในภูมิภาคเอเ ชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้1 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

11 ประวัติศาสตร์กฎหมายในภูมิภาคเอเ ชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้2 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

12 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 1 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

13 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 2 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

14 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 3 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

15 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 4 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

16 ทบทวนและนาํเสนอรายงาน  

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.อภิญญา 

บณัฑิตวฒิุสกุล 

17 ***สอบปลายภาค***    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 2.1 5.2 

 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเขา้

หอ้งเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และการ

ทาํรายงาน 

1-15 30 

2 2.1 3.3 การสอบกลางภาค 8 30 

3 2.1 3.3 การสอบปลายภาค 17 40 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

- “ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย” รศ.แสวง บุญเฉลิมวภิาส, สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน  

-  “ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย” ร. แลงกาต,์  

-  “เอกสารประกอบการสอน” อ. ดร.จอมพล พิทกัษส์ันตโยธิน  

- “เอกสารประกอบการสอน”  อ. ดร. อภิญญา บณัฑิตวฒิุสกุล  

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

-  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Internet 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. ในคร้ังแรกของการสอนผูส้อนจะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

2. ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนผา่นระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 
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3. สอบถามนักศึกษาทุกคร้ังหลงัเลิกเรียนว่า วนัน้ีผูส้อนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเร็วเกินไปหรือไม่ 

เป็นตน้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง โดยผา่นการทาํ Quiz วา่นกัศึกษาเขา้ใจส่ิงท่ีสอนไปหรือไม่ในระยะ

สั้น ส่วนในระยะสุดทา้ย คือ การดูผลการเรียนของนกัศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 

ผูส้อนจะนาํเอาความคิดเห็นท่ีไดห้ลงัจากสอบถามนกัศึกษาหลงัเลิกเรียน แลว้นาํไปปรับปรุงในคร้ัง

ต่อไป และนาํผลการประเมินการสอนของนกัศึกษาท่ีทาํผา่นระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไป

ประมวล สรุปปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็เพื่อไปปรับปรุงรายวชิาในคร้ังต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลือกขอ้สอบ รวมทั้งมี

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ

พิจารณารับรอง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะไดน้าํขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งด้านเน้ือหา 

และวธีิการเรียนการสอน โดยผลการประเมินสามารถจะนาํไปใชเ้พื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป 
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