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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา1
2562504 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย2
English for Lawyer 2
2. จานวนหน่ วยกิ ต1
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา1
หมวดวิชานิตศิ าสตร์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน1
ภาคเรียนที่ 2/2563 ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
-ไม่ม-ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
-ไม่ม-ี
8. สถานที่เรียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา1
เพื่อให้นักศึกษามีทกั ษะการอ่าน การเขียน การฟั ง และการพูด โดยมุ่งเน้นเทคนิคการอ่าน การเขียน
บทความทางกฎหมาย การเจรจาโต้ตอบปั ญหาด้านกฎหมาย การแปล กฎหมาย การร่างสัญญา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา1
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีทกั ษะการอ่าน การเขียน การฟั ง และการพูด ภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านบทความทางกฎหมาย
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2.3 เพื่อเพื่อให้นักศึกษาสามารถเจรจาโต้ตอบปั ญหาด้านกฎหมายเป็ นภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถแปลกฎหมายจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และสามารถยกร่างสัญญา
เป็ นภาษาอังกฤษได้
2.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษาวิชานิตศิ าสตร์ขนั ้ สูงต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา1
เพื่อให้นักศึกษามีทกั ษะการอ่าน การเขียน การฟั ง และการพูด โดยมุ่งเน้นเทคนิคการอ่าน การเขียน
บทความทางกฎหมาย การเจรจาโต้ตอบปั ญหาด้านกฎหมาย การแปล กฎหมาย การร่างสัญญา
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 คาบ
(ไม่ม)ี
90 คาบ
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1 1 ชั ่วโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral)
การเรียนรูแ้ ละมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสยั ในการ
ความประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถ
ในการปรับวิถชี วี ติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ติ ามศีลธรรม ทัง้ ในเรื่องส่วนตัว
และสังคม ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรมทีก่ าหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะทางด้าน
นิตศิ าสตร์ต่อไปนี้
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา1
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และความยุตธิ รรม
(2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีเจตคติทด่ี แี ละถูกต้อง
(3) เคารพสิทธิ/รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
(4) มีภาวะผูน้ า ผูต้ าม มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
(5) เคารพกฎระเบียบสังคม เสียสละ และมีจติ สาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาทางกฎหมาย โดยยึดหลัก นิตริ ฐั หลักคุณธรรม และจริยธรรม
1.2 วิ ธีการสอน1
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบียบวินัย แต่งกายตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ปลูกฝั งและให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและในการทากิจกรรม
ทีก่ าหนด
(3) ทากิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื

เอกสารหมายเลข มคอ.3/

3

(4) สร้างต้นแบบที่ดเี ป็ นตัวอย่าง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนต้องเป็ นต้นแบบ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาทีท่ าความดี เสียสละ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดะยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมทีก่ าหนด
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยในเรื่องการแต่งกายตามระเบียบการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากการทางานเป็ นทีมและรายงาน
ผลงาน
(4) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2. ความรู้ (Knowledge)
การเรียนรูแ้ ละมาตรฐานการเรียนรูด้ า้ นความรู้ หมายถึงความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการสาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ ดังหัวข้อในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นความรูท้ ก่ี าหนดไว้ในหมวดวิชา
เฉพาะทางด้านนิตศิ าสตร์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั 1
(1) รูแ้ ละเข้าใจหลักและทฤษฎีของเนื้อหากฎหมาย
(2) จดจาหลัก วิเคราะห์ปัญหา อธิบาย และประยุกต์ใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ได้
(3) มีความก้าวหน้าทางวิชาการตามวิวฒ
ั นาการของการเปลีย่ นแปลงของสังคม
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจในการพัฒนาความรู้
(5) มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชานิตศิ าสตร์
(6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความรู้ ประมวลความรูท้ างกฎหมายกับการ
ทางานและการดาเนินชีวติ
2.2 วิ ธีการสอน1
(1) การบรรยายภายในชัน้ เรียนและการถาม-ตอบ
(2) มอบหมายประเด็น หัวข้อเรื่อง ให้คน้ คว้าและทารายงานทัง้ เดีย่ ว และกลุ่ม
(3) ทดสอบความรูท้ ส่ี ามารถวัดผลได้ครอบคลุมทุกประเด็น
(4) ทาการศึกษาเปรียบเทียบความรูท้ ไ่ี ด้กบั การทางานจริงในภาคปฏิบตั ิ
(5) อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู้ อนตัง้ คาถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
(6) การศึกษานอกสถานทีแ่ ละทารายงาน
(7) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงมา
เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(8) ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการจริง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
สอบปลายภาคข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนนและงานทีไ่ ด้มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
การเรียนรูแ้ ละมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา หมายถึง ความสามารถในการ
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วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน ดังหัวข้อในการ
พัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญาทีก่ าหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะทางด้านนิตศิ าสตร์ดงั ต่อไปนี้
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1
(1) คิดสร้างสรรค์ อย่างมีวจิ ารณญาณ และเป็ นระบบ
(2) จดจาหลักกฎหมายและเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(3) สืบค้น ตีความ ประเมิน และวิเคราะห์ความรูก้ ฎหมายได้
(4) ศึกษา รวบรวม สรุปประเด็นปั ญหาได้
(5) ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการแก้ไขปั ญหาของคดีได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน1
(1) การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์และความรูข้ องนักศึกษา
(2) การอภิปรายเป็ นกลุ่ม การโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น
(3) มอบหมายงานให้คน้ คว้าหรืองานเกีย่ วกับการพัฒนาความคิดและนาเสนอ
(4) การบรรยายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
(5) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตั งิ านจริงและมีโอกาสในการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน
3.3 วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา1
(1) ประเมินผลจากการสังเกตในการโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริมความรู้
(2) ประเมินจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ประเมินจากการนาเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ หมายถึงความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเอง ดังหัวข้อในการพัฒนาการ
เรียนรูด้ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะทางด้าน
นิตศิ าสตร์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนาk
(1) มีความเข้าใจพืน้ ฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีภาวะผูน้ า รูจ้ กั หน้าที่ และเข้าใจบทบาทการเป็ นสมาชิกในสังคม
(3) มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื จริงใจ และมองโลกในแง่ดี
(4) ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(5) สามารถสือ่ สารและอธิบายได้ถูกต้องและสามารถยุตขิ อ้ เท็จจริงได้
4.2 วิ ธีการสอน1
(1) มอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบตั ิ
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะผูน้ า
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าและการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในองค์กร
(4) จัดกิจกรรมทีจ่ ะต้องประสานงานกับบุคคลอื่นและกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์สาธารณะ
(5) จัดให้มขี อ้ สอบทีฝ่ ึกทักษะการสือ่ สารและมีขอ้ ยุตทิ ม่ี เี หตุผล
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4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
(1) ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากงานทีไ่ ด้มอบหมาย
(3) ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเองและสังคม
(4) ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและทัศนคติของผูเ้ รียน
(5) ประเมินตนเองและประเมินซึง่ กันและกันในกลุ่มเพื่อน
(6) ประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน (portfolio) ของนักศึกษา
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
กาหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะทางด้านนิตศิ าสตร์ดงั ต่อไปนี้
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูแ้ ละการค้นคว้า สืบค้นคาพิพากษาฎีกา
(2) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาเสนอได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้
เทคโนโลยีในการค้นคว้าความรูเ้ กีย่ วกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
5.2 วิ ธีการสอน1
(1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้าความรูโ้ ดยเทคโนโลยีฝึกให้นาเสนอผลงานทีค่ น้ คว้าด้วย
ตนเองในห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี
(2) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสือ่ ต่างๆ ในทุกรายวิชาทีส่ ามารถ
ทาได้
(3) มอบหมายงานในเชิงวิเคราะห์ การคิด และการตัดสินใจ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
(1) ประเมินผลโดยการตัง้ คาถามทดสอบการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
(3) ประเมินผลจากการใช้ทกั ษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
(4) ประเมินผลจากผูฟ้ ั งในการเสนอผลงาน
(5) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การให้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีม่ กี ารนาเสนอต่อในเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
แนะนาตัวและทาความรูจ้ กั
1
อธิบายรายละเอียดเนื้อหาวิชา
และภาพรวมของวิชาทีเ่ รียน
ทัง้ หมดในแต่ละครัง้

จานวน
ชัวโมง
่
3

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
ปฐมนิเทศ
บรรยาย / เอกสาร มคอ.3

ผู้สอน

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา
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2-3

Contract

3

4-7

Drafting Contract

3

8-9

Tort

3

10-12

Criminal Law

3

13-14

Constitution

3

15

สรุปรายละเอียดและภาพรวม
ของเนื้อหาวิชาที่เรียนทัง้ หมด
ก่อนสอบปลายภาคเรียน

3

816

สอบปลายภาคเรียน

3

บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ
บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ
บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ
บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ
บรรยาย / แสดงความ
คิดเห็น /อภิปรายและ
ซักถาม/เอกสารประกอบการ
สอนอื่น ๆ

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

-

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

(ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนน)

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรมที่ ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

21

ความรับผิดชอบ มอบหมายงาน, การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ต่อการมอบหมาย
งานค้นคว้า

42

ความรู้

สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

อาจารย์รุ่งรัตน์
ธนบดีธาดา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิ น การระเมิ นผล
-

-

100 %
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ภาษาอังกฤษ
สาหรับนัก
กฎหมาย 2
รวม

-

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
- เอกสารสรุปประกอบการเรียนการสอนของผูส้ อน
- English for Lawyer
- จุมพต สายสุนทร. เทคนิคการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2559.
- ดวงเด่น นาคสีหราช. ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
www.google.com
คาค้นหา English for Lawyer, Contract drafting, Criminal Law, Person, Obligation,
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
สรุปหัวข้อย่อยทีน่ ่าสนใจทีผ่ สู้ อนจัดทาและบทความทางวิชาการเกีย่ วกับภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมายทีแ่ นะนาในการศึกษาค้นคว้า

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน , การมีสว่ นร่วม, คาถามของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
การประเมินการสอนโดยคณะ, หลักสูตร, ด้วยการตอบแบบสอบถาม, ประเมินผลออนไลน์
3. การปรับปรุงการสอน
ค้นหาเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น, การยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน , การใช้
นวัตกรรมเพื่อเป็ นเครื่องมือในการสอนมากขึน้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ทดสอบปลายภาค, วัดผลการเรียนรูต้ ามระยะเวลาทีก่ าหนด, วัดผลการเรียนรูใ้ นแต่ละบททีศ่ กึ ษา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
สังเกตจากพฤติการณ์ ก ารเรีย นรู้ข องนั กศึกษา ผลที่ได้ร บั จากการศึก ษา และน ามาปรับ ปรุ ง
เนื้อหาวิชา แนวทางการสอน คาอธิบายรายวิชา
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