
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 

รำยวิชำ  หลักวิชำชีพนักกฎหมำย  

วัน / เวลำ ศุกร์ 10.00 – 12.00 น.   ห้อง 301  

หลักสูตร นิติศำสตรบัณฑิต รหัส 60 

อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ภิญโญ คูวัฒนำเสนีย์ 

สัปดำห์ที่ 

 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน กำรสอน สื่อที่ใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

1 
On site 

21 ส.ค. 63 
 

 

 

- แนะน ำบทเรียนเกี่ยวกับ
อำชีพและวิชำชีพ รวมถึง
ควำมหมำยของวิชำชีพ 

- แนะน ำวิธีกำรเรียน กำร
ประเมินผล และกำรท ำ
ข้อสอบ 

2 

 

 

1. อำจำรย์ผู้สอนแนะน ำตัวและอธิบำย
เนื้ อ ห ำร ำย วิ ช ำ  จุ ด ป ระส งค์ แ ล ะ
เป้ำหมำยของรำยวิชำเกณฑ์กำรวัดผล
และประเมินผล แนะน ำหนังสือ แหล่ง
กำรเรียนรู้ และ website ต่ำงๆเพ่ิมเติม 

2. ถำมตอบควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกฎหมำย
อำญำและร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก ์WBSC-LMS 

 

อ.ภิญโญ 

 

 

2 
Online 

28 ส.ค. 63 

- ป ร ะ วั ติ วิ ช ำ ชี พ ท ำ ง
กฎหมำย, ควำมหมำยของ
นักกฎหมำย 

2 

 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

 

3 
Online 

กำรฝึกอบรมวิชำชีพนัก 2 1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ อ.ภิญโญ 

https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/


4 ก.ย. 63 
 

กฎหมำย  

 

 

Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

 

 

4 
Online 

11 ก.ย. 63 

ควำมส ำคัญ และควำม
เป็นมำของกฎหมำยไทย 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

 

5 
Online 

18 ก.ย. 63 

ระบบกฎหมำยของไทย 

 

 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ

อ.ภิญโญ 

 



ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

6 
Online 

25 ก.ย. 63 

กระบวนพิจำรณำคดีของ
ไทยและกำรลงโทษ 

 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

7 
Online 

2 ต.ค. 63 

- กำรศึกษำกฎหมำยใน
ประเทศไทย 

- พัฒนำกำรของโรงเรียน
กฏหมำย 

 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

8 
On site 

9 ต.ค. 63 
 

 

 

1. สอบมิดเทอม (1 
ชั่วโมง) 

2. ควำมยุติธรรม 

 

2 

 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

3. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ

อ.ภิญโญ 

 



ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

9 
Online 

16 ต.ค. 63 
 

หลักกำรของวิชำชีพนัก
กฎหมำย 

 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

10 
Online 

23 ต.ค. 63 
(จัดกำร
เรียนกำร

สอนชดเชย
โดยจะแจ้ง
ก ำหนดกำร
ให้ทรำบ
ภำยหลัง) 

 

กำรควบคุมดูแลวิชำชีพ
กฎหมำย 

2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ 

 

11 
Online 

30 ต.ค. 63  
 

องค์กรวิชำชีพนักกฎหมำย  2 

 

1. จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนระบบ 
Microsoft Team และ WBSC  

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint 

3. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

อ.ภิญโญ 

 



4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

12 
On site 

6 พ.ย. 63 
 

 

บทบำทของทนำยควำมใน
สังคม 

2 

 

1. น ำเสนอรำยงำนกลุ่มหน้ำชั้นเรียน 

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint  

3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก ์WBSC-LMS 

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ
และ

วิทยำกร 

 

 

 

13 
On site 

13 พ.ย. 63 
 

 

 

บ ท บ ำท ของอั ยก ำร ใน
สังคม  

2 

 

1. น ำเสนอรำยงำนกลุ่มหน้ำชั้นเรียน 

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint  

3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก ์WBSC-LMS 

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ
และ

วิทยำกร 

 

 

14 
On site 

20 พ.ย. 63 
 

 

บทบำทของผู้พิพำกษำใน
สังคม 

2 

 

1. น ำเสนอรำยงำนกลุ่มหน้ำชั้นเรียน 

2. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัว
บทกฎหมำยโดยใช้ Powerpoint  

3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก ์WBSC-LMS 

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

อ.ภิญโญ
และ

วิทยำกร 

 

 

15 
On site 

ส รุ ป บ ท บ ำ ท ข อ ง นั ก 2 1. เข้ำสู่ เนื้อหำโดยกำรบรรยำยของ อ.ภิญโญ 

https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/


27 พ.ย. 63 
 

 

 

 

กฎหมำยต่อสังคม 

ส รุ ป เนื้ อ ห ำ ต่ ำ ง  ๆ  ที่
บรรยำยมำทั้งหมด 

 

 

 

วิทยำกร 

2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดย
ใช้ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
และข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  

3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก ์WBSC-LMS 

4. สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ตอบค ำถำมในระหว่ำงเรียนได้ 

 

 

16 สอบปลำยภำค    

 
หมำยเหตุ : แผนกำรสอนสัปดำห์ท่ี 1-15 สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

https://wbsc.dusit.ac.th/
https://wbsc.dusit.ac.th/

