
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2105 402

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Legal Profession and Ethics

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ชั้น 1 ตึก CLB2

              โทร. 045-353953      E-mail. khanubu@hotmail.com

          2) นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร.  081-2594287      E-mail. pepeubu@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 นักศึกาาเข้าใจความห

มายของนักวิชาชีพกฎ

หมาย

ความสำคัญของการศึ

กษาวิชาชีพกฎหมาย

คำแนะนำเบื้องต้น

ความมุ่งหมายของการเรียน

การสอน

บทที่ 1

ความหมายของนักกฎหมายแ

ละวิชาชีพกฎหมาย

ความหมายและความสำคัญข

องนักกฎหมาย

2 0 4 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชานี้

ใช้การบรรยาย 

การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง

2 นักศึกษาทราบถึงประ

วัติวิชาชีพกฎหมาย

ประวัติในสมัยต่างๆ

กรีซ โรมัน ยุโรป

ประวัติในอังกฤษ

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย

วิชาชีพทางกฎหมายใ

นสหรัฐอเมริกาและอั

งกฤษ

วิชาชีพทางกฎหมายใ

นประเทศไทย

บทที่ 2

ประวัติวิชาชีพกฎหมาย

ประวัติในสมัยต่างๆ กรีซ

โรมัน ยุโรป

ประวัติในอังกฤษ ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น รัสเซีย

วิชาชีพทางกฎหมายในสหรัฐ

อเมริกาและอังกฤษ

การศึกษากฎหมายและวิชาชี

พทางกฎหมายในประเทศไทย

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

และโปรแกรม Power Point 

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

3 นักศึกษาเข้าใจถึงหลั

กวิชาชีพกฎหมายในป

ระเทศที่ใช้กฎหมายร

บทที่ 3

หลักวิชาชีพกฎหมายในประเ

ทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมม

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 



ะบบคอมมอนลอว์

ระบบทนายความในป

ระเทศอังกฤษ

ระบบทนายความในส

หรัฐอเมริกา

อนลอว์

ระบบทนายความในประเทศ

อังกฤษ

ระบบทนายความในสหรัฐอเม

ริกา

-

จริยธรรมในการเรียกค่าธรรม

เนียมการว่าความ

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

4 นักศึกษาเข้าใจถึงองค์

กรวิชาชีพกฎหมายที่

สำคัญในประเทศไทย

โดยเฉพาะสภาทนาย

ความ

บทที่ 4

องค์กรวิชาชีพกฎหมายที่สำคั

ญในประเทศไทย

- สภาทนายความ

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

5 นักศึกษาเข้าใจถึงองค์

กรวิชาชีพกฎหมายที่

สำคัญในประเทศไทย

โดยเฉพาะเนติบัณฑิต

สภา

บทที่ 4

องค์กรวิชาชีพกฎหมายที่สำคั

ญในประเทศไทย (ต่อ)

- เนติบัณฑิตสภา

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

6 นักศึกษาเข้าใจถึงหลั

กศาสนาที่เกี่ยวข้องกั

บหลักวิชาชีพ

บทที่ 5

หลักจริยธรรมของวิชาชีพกฎ

หมาย

-

หลักคุณธรรมจริยธรรมตามแ

นวทางพุทธศาสนา

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

การสอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

7 นักศึกษาเข้าใจถึงมรร

ยาททนายความ

บทที่ 6

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณสำ

หรับผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎ

หมาย

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 



- ทนายความ และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

8 นักศึกษาเข้าใจถึงจริย

ธรรมหรือจรรยาบรร

ณของเจ้าพนักงานตำ

รวจและพนักงานอัยก

าร

บทที่ 6

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณสำ

หรับผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎ

หมาย

- เจ้าพนักงานตำรวจ

- พนักงานอัยการ

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สอบปลายภาค อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

9 นักศึกษาเข้าใจถึงจริย

ธรรมของผู้พิพากษา/

ตุลาการ

บทที่ 6

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณสำ

หรับผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎ

หมาย (ต่อ)

- ผู้พิพากษา/ตุลาการ

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได

อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง 

10 นักศึกษาเข้าใจถึงจริย

ธรรมหรือจรรยาบรร

ณของนักกฎหมายแล

ะอาจารย์กฎหมาย

บทที่ 7

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณสำ

หรับผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎ

หมาย (ต่อ)

ทนายความ

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สอบปลายภาค อ.สมบัติ  วอทอง (อ.พิเศษ)

11 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทของนั

กกฎหมายในการสร้า

งความเป็นธรรมให้เกิ

ดขึ้นในสังคม

บทบาทของนักกฎหมายต่อสัง

คมและความยุติธรรม

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การสอบปลายภาค อ.สมบัติ  วอทอง (อ.พิเศษ) 

11 ให้นักศึกษาเกิดความเ

ข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่

เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณธร

ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจ

ริยธรรมของนักกฎหมาย

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

สอบปลายภาค อ.สมบัติ  วอทอง (อ.พิเศษ) 



รมและจริยธรรมของ

นักกฎหมายในประเท

ศไทย

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

13 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทของนั

กกฎหมายในการสร้า

งความเป็นธรรมให้เกิ

ดขึ้นในสังคม 

ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจ

ริยธรรมของนักกฎหมาย (ต่อ)

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สอบปลายภาค อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป

14 นักศึกษาได้ตระหนักถึ

งบทบาทของนักกฎห

มายในการสร้างการเ

ข้าถึงความยุติธรรมข

อคนในสังคม

นักกฎหมายกับการเข้าถึงควา

มยุติธรรมของประชาชน

การศึกษาดุงาน

ในสถานที่จริง

2 0 4 การสอนแบบการตั้งคำถาม

การสอนแบบกรณีศึกษา

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โปรแกรมPower  Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สอบปลายภาค อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป

15 นักศึกษาเข้าใจถึงรูปแ

บบในการทำงานเพื่อ

อุทิศตนเพื่อสังคมนัก

กฎหมาย

การทำงานตอบแทนสังคมโด

ยไม่หวังผลตอบแทนของนักก

ฎหมาย (Pro bono)

2 0 4 นักศึกษานำเสนอผลงาน

การศึกษาดุงาน ในสถานที่จริง

พิจารณาจากผลงานที่นำเสนอ/การส

อบปลายภาค

อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป 



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

         ไชยยศ เหมรัชตะ 2549 จริยธรรมนักกฎหมาย สำนักพิมพ์นิติธรรม

        จิตติ ติงศภัทิย์ 2547. หลักวิชาชีพกฎหมาย โครงการตำราและเอกสาร คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         จิรนิติ หะวานนท์ 2546 หลักวิชาชีพกฎหมาย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        1. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาสตาจารย์, หลักวิชาชีพกฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์,

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

2. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาสตาจารย์, บทบาทนักนิติศาสตร์ในการสร้างจริยธรรมนักกฎหมาย,

เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 มกราคม 2551

3. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาสตาจารย์, คุณธรรมจริยธรรมนักกฎหมาย, บรรยายในการอบรมหลักสูตรเนติบัณฑิต

สมัยที่ 59, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 31 กรกฎาคม 2551

4. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาสตาจารย์, กฎหมายกับความยุติธรรม, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

2547

5.เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6,1.7, 2.2, 5.4 สอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


