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หมวดที� 1  ข้อมูลทั�วไป 

1. รหัสและชื�อรายวิชา 

408 442  สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ 

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (3– 0 –6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 

นิติศาสตรบณัฑิต  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

อาจารยส์มพร ศิริพนัธ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที� 2/2565  ชั�นปีที� 4 

6. รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี 

8. สถานที�เรียน 

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

9. ครั�งที�จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

- 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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หมวดที� 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื�อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องหลกัการและขอ้ปฏิบติัต่างๆ เริ�มตั�งแต่การเป็นอยู่ใน

ชีวิตประจาํวนั  แนวทางความประพฤติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎเกณฑต่์างๆ ในทางสังคม ซึ�งเป็น

สิ�งที�อยูคู่่กนัมายาวนานศาสนา ศีลธรรมจรรยาของคนในสงัคม 

        วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 

 

หมวดที� 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาในเรื�องหลกัการและขอ้ปฏิบติัต่างๆ เริ�มตั�งแต่การเป็นอยู่ในชีวิตประจาํวนั  แนวทางความ

ประพฤติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎเกณฑต่์างๆ ในทางสังคม ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่คู่กนัมายาวนานศาสนา 

ศีลธรรมจรรยาของคนในสงัคม 
 

 จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏิบัต ิ

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45 ไม่มี ใหนิ้สิตไดค้น้ควา้

ขอ้มลูเพิ�มเติม 

ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

2. จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวิชา  แจง้ใหน้ักศึกษาทราบเกี�ยวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละ

สปัดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาอย่างนอ้ย 1 ชั�วโมงต่อสปัดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

 

หมวดที� 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที�ต้องพัฒนา 
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1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตยสุ์จริต 

2) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ลาํดบัความสาํคญั 

4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทั�งเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 

        1.2 วธีิสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื�อหาสาระที�เกี�ยวข้อง  แลว้ให้นักศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบติัที�ดี  และเหมาะสม 

2) อภิปรายกลุ่ม 

3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอย่างที�เกี�ยวขอ้ง 

4) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอ 

        1.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั�นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานที�มอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที�ต้องได้รับ 

  ทาํใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องหลกัการและขอ้ปฏิบติัต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  แนวทาง

ความประพฤติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในทางสังคม ซึ� งจะต้องยึดหลกัศาสนา 

ศีลธรรมจรรยาของคนในสังคมมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัโดยยึดหลกักฎหมายและหลกัศีลธรรม

มาเป็นเกณฑป์ฏิบติัตนเพื�อใหส้งัคมมีความสนัติสุข 

2.2 วธีิสอน 

 บรรยาย  อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน วิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้

คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน 

Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
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2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 

3) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอย่าง 

4) ตรวจผลงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเชื�อมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์เพื�อ

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถนาํกฎหมายและศีลธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3.2 วธีิสอน 

1) การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษ และนาํเสนอผลการศึกษา   

2) อภิปรายกลุ่ม   

3) วิเคราะห์กรณีศึกษาในคาํพิพากษาฎีกา 

4) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที�มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ

วิเคราะห์แนวคิด 

2) สังเกตการร่วมอภิปราย 

3) ตรวจผลงาน   
 

4      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที�ต้องพฒันา 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที�ต้องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที�มอบหมายใหค้รบถว้นตาม

เวลากาํหนด 

4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานทั�งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื�อน  ดว้ยประเด็นกาํหนด 

2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
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3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

5       ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื�อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องพัฒนา 

1) ทกัษะในการสื�อสารการพดู การฟัง การเขียน โดยการทาํรายงาน  การนาํเสนอในชั�นเรียน 

2) ทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต 

4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการสื�อสาร 

5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยีในการนาํเสนอผลงาน 

3.4 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตสื์�อการสอน E – Learning 

2) ฝึกวิเคราะห์ขอ้มลูเกี�ยวกบัจาํนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื�อเป็นขอ้มลูในการพฒันา

หลกัสูตร 

3) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีที�เหมาะสม 

                5.3  วธิีการประเมินผล   

  1) สงัเกตพฤติกรรมในการสื�อสาร 

  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื้�อเทคโนโลยี 

 3) ตรวจผลงาน 

 

หมวดที� 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เนื�อหา จํานวน

ชั�วโมง 

กจิกรรม 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา ภาระงาน และการ

ประเมินผลโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 

-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

2 -  กฎหมายตอ้งมาจากธรรม ตอ้งชอบธรรม และตอ้งเพื�อธรรม 

-  กฎมนุษยต์อ้งไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

3 -  พฒันาคนใหรู้้จกัเคารพสิทธิ� กนัและกนั แต่ตอ้งรู้ทนัวา่ที�แทม้นุษย์

ไม่มีสิทธิ�  

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 



  มคอ. 3 6

-  การพฒันาระบบขึ�นมาหลากหลาย ทุกระบบตอ้งลงกนัไดบ้นฐาน

หนึ�งเดียวแห่งธรรม 

4 -  กฎหมายเพื�อสงัคม มนุษยจ์ะไม่สมจริงถา้หยั�งไม่ถึงความจริงแห่ง

ธรรมชาติมนุษย ์

-  จุดหมายของสงัคม คือจดุหมายของกฎหมาย แต่สุดทา้ยจุดหมาย

ของกฎหมายตอ้งสนองจุดหมายของชีวิตคน 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

5 -  วินยั กฎหมาย เป็นเครื�องจดัสรรใหเ้กิดโอกาสที�จะเป็นฐานของ

การพฒันาสู่การสร้างสรรคที์�สูงขึ�นไป 

-  วินยั กฎหมาย ช่วยจดัสรรสงัคมดี ที�เอื�อใหค้นงอกงามมีชีวิตที�ดี 

คนยงังอกงามมีชีวิตที�ดี ก็ยิ�งหนุนสงัคมด ีที�คนจะมีชีวติงอกงาม 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

6 -  การปกครองที�แท ้และกฎหมายที�ถกูตอ้งมีจุดหมายสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติของมนุษย ์

-  มีกฎหมายไวจ้ดัการปกครองเพื�อทาํใหเ้กิดสงัคมดีที�คนมีโอกาส

พฒันาชีวิตที�ดีงาม 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

7 -  กระบวนวิธีในการบญัญติัขอ้กฎหมาย กฎหมายโดยหลกัการ กบั

กฎหมายโดยบญัญติั 

-  กฎหมายที�แทป้ระสานประโยชน์ของบุคคลกบัสงัคม และ

ประสาน สมมุตของมนุษยเ์ขา้กบัความจริงแทข้องธรรมชาติ 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

8 -  ถา้คนอยูใ่นหลกัการก็ไม่ตอ้งมีกฎหมาย ถา้กฎหมายไม่ใช่เพื�อ

หลกัการก็ไม่ควรใหเ้ป็นกฎหมาย 

-  เมื�อคนเป็นวิญ�ูสาระของกฎหมาย สงัคมสงบสุขดว้ยกติกาง่ายๆ 

ครั�นคนเสื�อมลงไป กฎหมายยิ�งบงัคบัซบัซอ้น สงัคมยิ�งเสื�อมทรุด 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

9 -  จะรักษาธรรมใหแ้ก่สังคมได ้ตอ้งรักษาดุลยภาพใหแ้ก่ใจของตน 

-  พฤติกรรมจะถึงภาวะแห่งดุลยภาพ เมื�อจิตใจและปัญญามา

ประสานอยา่งสมดุล 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

10 -  ความเคร่งครัดในวนิยั ประสานกบัจิตใจที�ไม่ยดึมั�น คาํนึงแต่จะ

รักษาธรรมเพื�อประโยชน์สุขของปวงชน 

-  ความยดึมั�นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเป็นภยั แต่ถา้

เขา้ถึงธรรมที�เป็นฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเป็นนกันิติศาสตร์ที�

แท ้

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

11 -  อารยธรรมของมนุษย ์จะยงัย ั�งยนืเพยีงใด อยูที่�ภูมิธรรมภูมิปัญญา

ในการจดัการกบัสมมติ 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

12 -  ดุลยภาพโดยรวมของสงัคมสมัฤทธิ� ไดด้ว้ยการจดัการทางสงัคมสู่

เป้าหมายแห่งการพฒันาคน 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

13 -  ฝ่ายนิติบญัญตัิของไทยจะทาํอยา่งไร ถา้จะคิดเกื�อกลูให้ 3 บรรยายและศึกษา
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พุทธศาสนาอยู่ดีเพื�อประโยชนแ์ก่สงัคมไทย กรณีตวัอยา่ง 

14 -  เป็น rule of law นั�นหรือจะพอ อย ่าเพิ�งภูมใิจถ ้าพฒันาสาระแท ้ขึ�นมา

ไม่ ได ้ อารยธรรมก็จะสลายดว้ยกินตวัมนัเอง 
 

3 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 

15 สรุปเนื�อหา ทบทวนเนื�อหาที�สาํคญั  

 

3 ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

16 สอบปลายภาค 3  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

งาน/กิจกรรมที�ใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ที� สดัส่วนของคะแนน 

1.  พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 

2.  ศึกษากรณีตวัอยา่ง คาํพิพากษาศาลฎีกา 

     ฝึกทาํโจทย ์วินิจฉยัแนวขอ้สอบตวัอย่าง 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

- 

3. การทดสอบปลายภาค 16 100% 
 

 

 

 

 

 

หมวดที� 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

       นิติศาสตร์แนวพุทธ  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) 

       

      เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

                    ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

              เวบ็ไซดที์�เกี�ยวกบัหัวขอ้ในประมวลรายวิชา เช่น Thaibar คาํอธิบายศพัท ์

      หนังสืออ่านประกอบ 

        ไม่มี 
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หมวดที� 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี� ที�จดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาได ้ดงันี�  

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  ตามที�ผูส้อนทาํเป็นช่องทางสื�อสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพื�อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ ดงันี�  

1) การแลกเปลี�ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจาํวิชานี�  

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เมื�อไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ขึ�น  โดยการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชั�นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ในรายหวัขอ้ตามที�คาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา

จากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� โดยรวมในวิชาได้

ดงันี�  

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื�น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที�ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

  -  มีการตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

 

 



  มคอ. 3 9

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ� ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพื�อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ�นดงันี�  

1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างนอ้ยทุก 3 ปี  เชื�อตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ�  

2) เปลี�ยนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวิชานี�  


