คํานํา
วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย เป็ นวิชาทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับความยุตธิ รรม ทีม่ าของวิชาชีพกฎหมาย นัก
กฎหมาย ความสําคัญของวิชาชีพ การดํารงตนของนักกฎหมาย การให้ความเห็นและการแสดงออกในเชิง
กฎหมาย หลักการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมาย หลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็ นการมุ่งศึกษาและ
ทําความเข้าใจลักษณะของวิชาชีพ วิเคราะห์โครงสร้างอย่างเป็ นระบบ ตลอดทัง้ ศึกษาถึงข้อบังคับหรือ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของตุลาการ พนักงานอัยการ ทนายความ เป็ นต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรูแ้ ละสามารถนําไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องในวิชาชีพกฎหมายต่อไป
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รายวิ ชา หลักวิ ชาชีพนักกฎหมาย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2. จํานวนหน่ วยกิ ต
2 หน่วยกิต (2-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
นิตศิ าสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน

อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์อษิ วัต สุจมิ นัสกุล
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่ เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่ จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
2551
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา

เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจและสามารถอธิบ ายเกี่ย วกับ ความยุติธ รรม ที่มาของวิช าชีพ
กฎหมาย นั ก กฎหมาย ความสํ า คัญ ของวิช าชีพ การดํา รงตนของนั ก กฎหมาย การให้ค วามเห็น และการ
แสดงออกในเชิงกฎหมาย หลักการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมาย หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงหลักวิชาชีพนักกฏหมายและความยุติธรรม
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์วชิ าชีพกฎหมาย
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาทราบถึงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ั ศึกษาทราบถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักกฎหมาย
4.เพือ่ ให้นก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาในเรื่ องวิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินยั อุดมคติ และ
จริ ยธรรมของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมาย

2. จํานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อภาค สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง 6
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาในห้องเรียน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีความซื่อสัตย์ในการประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภ าวะความเป็ น ผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํา งานเป็ น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด แย้งและลํา ดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพ
- ตัง้ ประเด็นปญั หาเพือ่ ให้โอกาสนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
ได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย วิวฒั นาการของวิชาชีพและองค์การก่อตั้งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพกฎหมาย

2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหา
บทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศกึ ษา ตลอดทัง้ การตัง้ ประเด็นปญั หาขึน้
ในชัน้ เรียน เพือ่ เสนอตัวอย่างในการนําความรูไ้ ปแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือ่ การป้องกันและแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ จากการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงการทําความเข้าใจเพือ่ นําความรูไ้ ปปรับใช้อย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
- อธิบายถึงความหมายของหลักการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหา พร้อมยกข้อเท็จจริงเป็ นตัวอย่าง
- ตัง้ ประเด็นปญั หาเพือ่ สอบถามความเข้าใจของนักศึกษา พร้อมทัง้ แนะนําแนวความคิดทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบท้ายชัวโมงและปลายภาค
่
โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น ความสําคัญของวิชาชีพ อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น
- รายงานทีน่ ําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟงั การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชัน้ เรียน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําบทเรียนและเป็ นการ
สอบถามความรูพ้ น้ื ฐานทาง
กฎหมาย

แนะนําวิธีการเรี ยน การประเมินผล
และการทําข้อสอบ

2

บทที1่
-

บททัวไป
่
ความหมายของกฎหมาย
บ่อเกิดของกฎหมาย
ระบบกฎหมาย
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้ ผู้สอน
ชัวโมง
่
(ถ้ามี)
3
อ.อิษวัต
1.อาจารย์ผสู้ อนแนะนําตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และwebsite เพิม่ เติม
2. ถามตอบความรูพ้ น้ื ฐานทางกฎหมาย
และร่วมแสดงความคิดเห็น
3

1.เข้าสูเ่ นื้อหาบทนํา บรรยายประกอบ
ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.อิษวัต

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

3

บทที่ 2 ประวัตวิ ชิ าชีพนักกฎหมาย

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 2 ประกอบ ตัวบท อ.อิษวัต
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

4

บทที่ 3 ความหมายของวิชาชีพนัก

3

กฎหมาย

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3 ประกอบ ตัวบท อ.อิษวัต
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

5

บทที่ 4 การศึกษาอบรม

- แนวทางการศึกษาอบรม
กฎหมายของต่างประเทศ
- เป้ าหมายการศึกษากฎหมาย

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3 ประกอบ ตัวบท อ.อิษวัต
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.สรุปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
6-11 บทที่ 5 องค์การวิชาชีพ

- องค์การวิชาชีพใน
ต่างประเทศ
- องค์การวิชาชีพในประเทศ

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ใช้
ชัวโมง
่
(ถ้ามี)
3
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 5ประกอบ ตัวบท
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง

ผู้สอน
อ.อิษวัต

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

12-15

บทที่ 6 คุณธรรมของวิชาชีพนัก
กฎหมาย
- ความยุตธิ รรม
- หลักธรรมของวิชาชีพนัก
กฎหมาย

3

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 6ประกอบ ตัวบท
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.อิษวัต

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

16

สอบปลายภาค

3

อ.อิษวัต

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

2-15
16

10%
60%

1

สอบท้ายชัวโมง
่
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3

การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการตุลาการ , พระราชบัญญัตพ
ิ นักงานอัยการ , พระราชบัญญัตทิ นายความ , ข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ข้อมูลทางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , คําพิพากษาฎีกา , คําบรรยายเนติฯ

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการเรียนรูใ้ น
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมมุ มองในเรือ่ งการประยุกต์ความรู้

การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จํานวน 3 ข้อ) จํานวน...-.. ตัวเลือก โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู ้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้
ความจํา

บทที่ 1
จํานวน...-.... ข้อ
บทที่ 2
จํานวน ...-.... ข้อ
บทที่ 3
จํานวน ....1....ข้อ
บทที่ 4
จํานวน ...-....ข้อ
บทที่ 5
จํานวน ...1....ข้อ
บทที่ 6
จํานวน....1....ข้อ
รวม
ร้อยละ

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

3
100

3
100

3
100

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า

