มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801452 วิชานิตปิ รัชญา
(Philosophy of Law)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
4
5
6
9
12
12

-1-

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801452 นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
Philosophy of Law
บุรพวิชา : ควบคู่ : ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่
เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย หลักความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพล
ของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
Biographies and works of legal philosophers in various schools of thoughts,
fundamental philosophy of legal theories, justice, social fairness, equality, and
influence of legal philosophy on law making and enforcement
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (วิทยาลัยเขตสงขลา)
อาจารย์ณัชชา เมืองสง
(วิทยาลัยเขตสงขลา)
อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
(วิทยาลัยเขตพัทลุง)

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (วิทยาลัยเขตสงขลา)
อาจารย์ณัชชา เมืองสง
(วิทยาลัยเขตสงขลา)
อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
(วิทยาลัยเขตพัทลุง)

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4
6. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 มิถุนายน 2564

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมาย และสานักความคิดทาง
กฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย อานาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความ
ยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้
กฎหมาย
1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับนิติปรัชญา
และสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
1.3 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น นาหลักนิติปรัชญาใช้ได้อย่างมีเหตุผล
1.4 สามารถเรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของสังคม
1.5 เห็นความสาคัญของแนวความคิดด้านนิติปรัชญา นาหลักการและความรู้ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ที่ทันสมัยเท่าทันกับบริบทในสังคมและปรับกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องเท่าทันกับสถานการณ์ทางสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย ได้
เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อ เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีความชัดเจน
ด้านการสร้างบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพนักกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงานภาคสนาม
จานวนชั่ว โมงต่อสั ป ดาห์ จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์
2 x 15 สัปดาห์
0 x 15 สัปดาห์
0 x 15 สัปดาห์
4 x 15 สัปดาห์
คาชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
วิทยาลัยเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบTUS.MOOCและ
Cisco Webex
บรรยาย

สอนเสริม

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการของนิสิต
เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ป รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน
รายวิชา
0801452 นิติปรัชญา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

1.1

1.2

1.3 1.4

2.1

2.2

3.1















3.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.5

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ฯ
5.1 5.2













(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ขยันและอดทนและยึด
หลักธรรมในการดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียง
 1.2 จิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม

2. ด้านความรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.การเรียนรู้จากครูผู้สอนหรือการ
เรียนรู้จากต้นแบบ ได้แก่ ยกบุคคล
ตัวอย่างที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ หรือเพื่อนที่มีวินัย
2.สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง
3.ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.ประเมินพฤติกรรมของนิสิตในการ
เข้าเรียน เช่น การตรงต่อเวลาเรียน
การส่งงานตามระยะเวลาที่ได้รับ
มอบหมาย
2.ประเมินพฤติกรรมและความ
สม่าเสมอในการเข้าร่วมทากิจกรรม
3.นิติประเมินพฤติกรรมตนเองที่มี
ระยะเวลาก่อนเข้าห้องเรียน ระหว่าง
การเรียน และภายหลังการเรียน โดย
สะท้อนความคิดผ่านการประเมิน
ตนเอง







ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้ความสามารถ
ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และเข้าใจบริบทของสังคม
2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้าและเพิ่มพูน
ทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
2.3 มีทักษะปฏิบัติด้าน
กฎหมาย

วิธีการสอน
1.การบรรยายและอภิปราย การ
เรียนรู้ที่เน้น active learning และ
ปรับวิธีการจัดการเรียนให้สอดคล้อง
กับบริบทเนื้อหาและสังคม เพื่อการ
เรียนรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติใน
บริบทสังคมจริง
2.วิเคราะห์กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.มอบหมายงานให้ค้นคว้าและการ
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาและประเมินผล
การศึกษา

วิธีการประเมินผล
1.อาจารย์ประเมินโดยวิธีการทดสอบ
ย่อยระหว่างเรียน การทดสอบกลาง
ภาค และการทดสอบปลายภาค
การศึกษา
2.นิสิตประเมินกระบวนการเรียนรู้
ของตนเองก่อนเวลาเรียน และหลัง
เวลาเรียน
3.อาจารย์ประเมินความรู้ของนิสิตที่
สะท้อนความคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น
การแสดงออกระหว่างการทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจผลงาน
และการนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น

1.การเรียนรู้จากการปฏิบัติในบริบท
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
เนื้อหารายวิชา
2.การเรียนรู้ผ่านการทดสอบแบบฝึก
ปฏิบัติ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วย
ขบวนการคิดที่หลากหลาย

1.อาจารย์ประเมินโดยวิธีการทดสอบ
ย่อยระหว่างเรียน การทดสอบกลาง
ภาค และการทดสอบปลายภาค
การศึกษา
2.อาจารย์ประเมินความรู้ของนิสิตที่
สะท้อนความคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น
การแสดงออกระหว่างการทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจผลงาน
และการนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น

การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับ
มอบหมายทั้งกิจกรรมงานเดี่ยว และ
กิจกรรมงานกลุ่มที่มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพ และเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น

1.ประเมินจากกิจกรรมและผลงานที่
ได้จัดทาและนาเสนอ
2.ประเมินความรับผิดชอบการทางาน
ของนิสิต การนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน และประเมินจากสภาพจริงของ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับ ข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม


ผลการเรียนรู้
และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 จิตอาสาและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข
 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น
นาเสนอ และ สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน
 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
ผลงานและการปฏิบัติตนของนิสิต
เป็นต้น

สอนการเรียนรู้และสอดแทรกเพื่อให้
ตะหนักถึงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

อาจารย์ประเมินจากพฤติกรรมและตอบ
แบบสอบถามของนิสิตที่สะท้อนการมี
ส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติจริง

1.การเรียนรู้ผ่านขบวนการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
3.มอบหมายงานให้นิสิตทารายงาน
เป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ
เอกสารและอินเตอร์เน็ต

1.อาจารย์ประเมินจากผลงานและ
กระบวนการพัฒนาความสามารถ
เช่น การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น สะท้อนการ
สื่อความคิด เป็นต้น
2.ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
เช่น การทางานของนิสิตและการ
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน เป็นต้น

คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้นามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มคอ.1 มาใช้ เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าของหลั ก สู ต ร หากยั ง ไม่ มี มคอ.1 ให้ ใ ช้ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับ อุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่า และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุ หัวข้อ/รายละเอีย ด สัปดาห์ที่สอน จานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
บรรยาย ปฏิบัติ การสอน สื่อที่ใช้
ผศ.อานนท์
1-2 บทที่ 1 ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์
4
-บรรยาย
อ.ณัชชา
- ข้อความคิดทั่วไป
-ชี้แจง มคอ.3
อ.ภาณุวัฒน์
- นิติศาสตร์
-สรุปภาพรวม
- วิชานิติปรัชญา
กระบวนการวัดและ
ประเมินการศึกษา
3
บทที่ 2 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น
2
-บรรยาย อภิ ป ราย ผศ.อานนท์
- กฎหมายชาวบ้าน
และนิสิตเสนอแนวคิด อ.ณัชชา
ั น์
- กฎหมายของนักกฎหมาย
-แ บ บ ฝึ ก หั ด (เก็ บ อ.ภาณุวฒ
- กฎหมายเทคนิค
คะแนน)
ผศ.อานนท์
5-6 บทที่ 3 แนวคิดสานักกฎหมายธรรมชาติ
4
-บรรยาย ศึกษา
อ.ณัชชา
- ยุคกรีก
ค้นคว้า อภิปราย
ั น์
- ยุคโรมัน
นาเสนอรายงานกลุ่ม อ.ภาณุวฒ
- ยุคกลาง
จากกรณีศึกษา (เก็บ
- สมัยใหม่
คะแนน)
- นักปรัชญาที่สาคัญ
- บริบทแวดล้อมทางสังคมที่สาคัญ
- ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
7
บทที่ 4 สานักกฎหมายประวัติศาสตร์
2
-บ ร ร ย า ย ค้ น ค ว้ า ผศ.อานนท์
- วิ วั ฒ น าก าร ข อ งส านั ก ก ฎ ห ม าย
วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ ใ น อ.ณัชชา
ั น์
ประวัติศาสตร์
ประเด็นที่ศึกษา (เก็บ อ.ภาณุวฒ
- แนวคิ ด ทฤษฎี ข องส านั ก กฎหมาย
คะแนน)
ประวัติศาสตร์
- ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
8
บทที่ 5 สานักกฎหมายบ้านเมือง
2
-บ ร ร ย า ย ศึ ก ษ า ผศ.อานนท์
- ประวัติความเป็นมา
ค้ น ค ว้ า อ ภิ ป ร า ย อ.ณัชชา

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

- ส าระส าคั ญ ข อ งส า นั ก ก ฎ ห ม าย
บ้านเมือง
- แนวคิดของนักปรัชญาที่สาคัญ
- ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
9
สอบกลางภาคเรียน
10 บทที่ 6 สานักความคิดสังคมวิทยาทาง
กฎหมาย
- ประวัติความเป็นมาของสานักความคิด
กฎหมายทางสังคมวิทยา
- สาระสาคัญของสานักความคิด
กฎหมายทางสังคมวิทยา
- แนวคิดของนักปรัชญาที่สาคัญ
- รอสโค พาวด์
- เยียริ่ง
- เกอร์เน่
- ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
11-12 บทที่ 7 แนวคิดทางนิติปรัชญาสมัยใหม่
- แนวคิดสตรีนิยม
- แนวคิดสัจนิยม
- แนวคิดอรรถประโยชน์
13-14 บทที่ 8 ปัญหาว่าด้วยกฎหมายกับความ
ยุติธรรม

15

บทที่ 9 การเคารพกฎหมาย และการดื้อ
แพ่งกฎหมายของประชาชน

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้
ั น์
นาเสนอรายงานเดี่ยว อ.ภาณุวฒ
จากกรณี ศึ ก ษา (เก็ บ
คะแนน)

2

บรรยาย ศึกษาค้นคว้า ผศ.อานนท์
อ ภิ ป ราย น าเส น อ อ.ณัชชา
ั น์
ร า ย งา น เดี่ ย ว จ า ก อ.ภาณุวฒ
กรณีศึกษา
-แ บ บ ฝึ ก หั ด (เก็ บ
คะแนน)

4

-บรรยาย ศึกษา
ค้นคว้า อภิปราย
นาเสนอรายงานเดี่ยว
กรณีศึกษา (เก็บ
คะแนน)
-บ ร ร ย า ย ค้ น ค ว้ า
อภิปราย ในประเด็นที่
ศึกษา
-แ บ บ ฝึ ก หั ด (เก็ บ
คะแนน)
บ ร ร ย า ย ค้ น ค ว้ า
อภิปราย ในประเด็นที่
ศึกษา
-แ บ บ ฝึ ก หั ด (เก็ บ

4

2

ผศ.อานนท์
อ.ณัชชา
อ.ภาณุวฒ
ั น์

ผศ.อานนท์
อ.ณัชชา
อ.ภาณุวฒ
ั น์

ผศ.อานนท์
อ.ณัชชา
อ.ภาณุวฒ
ั น์

สัปดาห์
ที่
16

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 10 คาถามเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมของนักกฎหมายในปัจจุบัน
- สรุปสาระสาคัญของรายวิชา

17
18

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
2

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้
คะแนน)
บรรยาย ,นิสิตแสดง ผศ.อานนท์
อ.ณัชชา
ความคิดเห็นต่อ
ั น์
คุณธรรมจริยธรรม ใน อ.ภาณุวฒ
สถานการณ์ปัจจุบัน

สอบปลายภาค
รวม

30

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ
1

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ELO 1.1
 ELO 1.2
 ELO 1.3
 ELO 1.4


2

ด้านความรู้
ELO 2.1
 ELO 2.2


วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1.ประเมินพฤติกรรมของนิสิตในการเข้าเรียน ตลอดภาค
เช่น การตรงต่อเวลาเรียน การส่งงานตาม
เรียน
ระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
2.ประเมินพฤติกรรมและความสม่าเสมอใน
การเข้าร่วมทากิจกรรม
3.นิติประเมินพฤติกรรมตนเองที่มีระยะเวลา
ก่อนเข้าห้องเรียน ระหว่างการเรียน และ
ภายหลังการเรียน โดยสะท้อนความคิดผ่าน
การประเมินตนเอง
อาจารย์ประเมินโดยการทดสอบปลายภาค
การศึกษา

17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ผ่าน/ไม่ผ่าน
5

40

ลาดับ
3

ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทาง
ปัญญา


4

ELO 3.1

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1.อาจารย์ประเมินโดยวิธีการทดสอบย่อย
ทุกสัปดาห์
ระหว่างเรียน
2.อาจารย์ประเมินความรู้ของนิสิตที่สะท้อน
ความคิดในรูปแบบต่างๆ เช่นการแสดงออก
ระหว่างการทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
การตรวจผลงาน และการนาเสนอปากเปล่า
ประเมินจากกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
16
กลุ่ม และประเมินจากสภาพจริงที่สะท้อนถึง
ความร่วมมือการปฏิบัติของนิสิต

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ผ่าน/ไม่ผ่าน
20

35

ELO 4.1
 ELO 4.2
 ELO 4.3
 ELO 4.5


รวม

100 %

เกณฑ์การประเมินใช้ระบบแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ค่าระดับชั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
1.1 สมยศ เชื้อไทย.(2556). นิติปรัชญาเบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน.
1.2 จรัญ โฆษณานันท์.(2561) นิติปรัชญา.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
1.3 จรัญ โฆษณานันท์.(2555) นิติปรัชญาแนววิพากษ์.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติธรรม.
1.4 ปรีดี เกษมทรัพย์.(2555).นิติปรัชญา.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1.5 สมชาย ปรีชาศิลปกุล.(2546).นิติปรัชญาทางเลือก. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกคาบที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
2.2 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอน จากผลประเมินของประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนหลังสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3.2 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย หรือสัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
และพัฒนารูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.3 นาปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ก่อนสอบกลางภาค และ/หรือปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้
ข้อสอบที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน
4.2 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.3 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สานักทะเบียน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและค่าระดับชั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น การประเมินผลรายวิชาผ่านระบบออนไลน์คะแนนสอบของนิสิต
ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนนาผลการประชุมมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป

