มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801456 ชื่อวิชา การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
(Clinical Legal Education)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
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
2
3
4
5
9
10

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
3(3-0-6)
Taxation
บุรพวิชา : ควบคู่ : กฎหมายภาคปฏิบัติโดยใช้กระบวนการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการปฏิบัติ การสัมมนา การค้นคว้าหาองค์ความรู้ ศึกษาจากข้อเท็จจริงผ่านการลงพื้นที่ในชุมชน
Laws in practice using clinical legal education process, focusing on
student participation in practice, seminar, knowledge researching and community survey
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา
อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา
อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4

วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตสงขลา

6. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 17 ห้อง 17301

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
27 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) เมื่อนิสิตศึกษาวิชานี้แล้วนิสิต
สามารถ
1.1 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
1.2 สามารถสื บ ค้น หรือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุปประเด็น และเลื อกใช้เทคโลยีในในการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
1.3 สามารถให้ปรึกษาเบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชนได้
1.4 มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการทั่วไปในการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
2.2 เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการจัดทาเอกสารเบื้องต้นทางกฎหมายได้
2.3 เพื่อให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพทางนิติศาสตร์

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สอนเสริม
-

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
90

การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องทางานของ
อาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
รายวิชา
0801431 ภาษี
อากร

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1


1.2


1.3


1.4


3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา บุคคลและความรับผิดชอบ

2. ความรู้
2.1


ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเน้ น ความมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึ ดหลักธรรมในการ
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม

2.2


2.3


3.1


3.2


4.1


วิธีการสอน

4.2


4.3


4.4


4.5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ
5.1


5.2


วิธีการประเมินผล

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ - สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
บรรยาย
การบรรยาย/การสอบ
-มอบหมายงาน
- การส่งงานตามกาหนดเวลา
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย
- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม โดย - สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
ให้นิสิตอ้างอิงการค้นคว้าให้ถูกต้อง การบรรยาย/การสอบ
ตามหลักการอ้างอิง
- การส่งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

2. ด้านความรู้
 2.1 มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง - บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย - สอบปลายภาค
กฎหมาย ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และ โดยใช้หนังสือ/เอกสารประกอบการ - ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
เข้าใจบริบทของสังคม
สอน
ท้ายคาบเรียน
- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย
 2.2 มีความสามารถในการศึกษา - มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ไปค้ น คว้ า - ประเมินจากการทางานที่ได้

ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น มี โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

มอบหมาย

5.3 5.4
 

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
โลกทัศ น์ ที่ก ว้ า งไกล สามารถบู ร นา
การศาสตร์ ต่ า ง ๆ ไปประยุ ก ต์ เ พื่ อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย - มอบหมายให้นิสิตลงพื้นที่ในชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ กฎหมาย
ป รั บ บ ท ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ม า ใ ช้ กั บ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนา
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

- บรรยาย
- สอบปลายภาค
- ศึกษากรณีศึกษา
- ทดสอบประเมินความเข้าใจ
- มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า และ ในเนื้อหาท้ายคาบเรียน
นาเสนอ
- มอบหมายงานกลุ่ มให้ ค้นคว้า และ - ประเมินจากการทางานที่ได้
การนาเสนอ
มอบหมาย
- มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า และ - ประเมินจากการทางานที่ได้
นาเสนอ
มอบหมาย

 4.2 มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี เคารพ - มอบหมายงานกลุ่มในคาบเรียน

และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
 4.3 มีจิตอาสาและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมายงานกลุ่มในคาบเรียน

- ประเมินจากการทางานทีไ่ ด้
มอบหมาย
- ประเมินจากการทางานทีไ่ ด้
มอบหมาย

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า
โดยนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

- ประเมินจากการทางานที่ได้
มอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
บรรยาย ปฏิบัติ
1
- อธิบายเค้าโครงการสอนตาม มคอ. 3
1
6
และข้อปฏิบัติในชั้นเรียน
- แนวคิดและหลักการในการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- บรรยาย
- Power Point
- ใ ห้ นิ สิ ต แ ส ด ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เกี่ยวกับปัญหาทาง
สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ปัจจุบัน
- แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5
คน ค้นคว้าประเด็น
ปัญหาทางสังคม
และเสนอทางออกใน
การแก้ไขปัญหา
- ให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ถูกละเมิดสิทธิ
- ฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน

ผู้สอน
ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

2

- ปั ญหาสังคม และประเด็น ปั ญหาทาง
กฎหมาย

1

6

3

- สิทธิมนุษยชน

1

6

4

- จรรยาบรรณของผู้ให้คาปรึกษา

1

6

5

- ทักษะการฟังและการสื่อสาร

1

6

- ฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

6

- การเก็บข้อมูลในชุมชนและการแปรผล

1

6

- ให้นิสิตฝึกเก็บ
ข้อมูลในชั้นเรียน

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

- การเก็บข้อมูลในชุมชน

1

6

- ให้นิสิตลงพื้นที่เพื่อ ผศ.จิรนันท์
ค้นหาประเด็นปัญหา อ.ชลีรัตน์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

7-8

9
10 - 11 - การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย

สอบกลางภาค
2
12

- ฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

สัปดาห์
ที่

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

12

- ทักษะการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

1

6

- ฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

13

- การจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย

1

6

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

14 - 15 ลงพื้น ที่และให้ คาปรึ กษาทางกฎหมาย
ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด

2

12

- ฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน และจัดทาสื่อ
เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย
ลงพื้นที่และให้
คาปรึกษาทาง
กฎหมายร่วมกับ
สานักงานยุติธรรม
จังหวัดในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

16
17
18

ผศ.จิรนันท์
อ.ชลีรัตน์

- สรุปผลการลงพื้นที่
สอบปลายภาค
รวม

45

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับการ
ประเมิน

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม ข้อ 1.2
จริยธรรม
2. ด้านความรู้ ข้อ 2.1,2.2, 2.3
3. ด้านทักษะ ข้อ 3.1
ปัญญา
4. ด้านทักษะ ข้อ 4.1,
ความสัมพันธ์ 4.2,4.3,4.4
ด้านบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

- ชิ้นงาน
- สอบปลายภาค

ทุกสัปดาห์
17-18

40
60

ประเมินจากชิ้นงาน

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผ่าน

5. ด้านการ
5.1,5.2,5.3,5.4
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

ประเมินจากชิ้นงาน

รวม

ทุกสัปดาห์

ผ่าน/ไม่ผ่าน

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
1.1 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย
ไทย, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
1.2 มารุต บุญนาค, วิชาว่าความและมรรยาททนายความ, พิมพ์ครั้งที่ 16, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
1.3 คู่มือการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
2.1 ร้อยเอกหลวงสัตถยุทธชานาญ (เปลี่ยน ลีละศร). หนังสือวิชาข้อเท็จจริง. สานักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ.
2.2 เติมศักดิ์ คทวนิช, จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology), กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
2.3 กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, จิตวิทยาคลินิก : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ, กรุงเทพฯ : เมดิคัลมีเดีย, 2545
2.4 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rlpd.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

