
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2105401 ชื่อวิชา  การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  อาจารยสมบัติ วอทอง

 นายชัช วงศสิงห

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2105401 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

Case Litigation and Legal Document Preparation

2. จํานวนหนวยกิต

3 (2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายชัช วงศสิงห

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายชัช วงศสิงห

กลุม 01 อาจารยสมบัติ วอทอง

กลุม 02 นายชัช วงศสิงห

กลุม 02 อาจารยสมบัติ วอทอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ



9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

ผูศึกษาสามารถนําหลักและความสําคัญของการประกอบวิชาชีพวาความและมรรยาททนายความไปปฏิบัติได ผูศึกษาสามารถใหคํา

ปรึกษาคดี   เตรียมคดี  รางคําคูความตางๆ  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการดําเนินคดี  ตลอดจนสามารถทําหนาที่อื่นที่เกี่ยวของได

ผูศึกษาสามารถนําหลักกฎหมายตางๆ  ท่ีเก่ียวของมาใชในทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง ผูศึกษาสามารถวาความและดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางศาลได    ผูศึกษามีคุณธรรมจริยรรมในวิชาชีพกฎหมายและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความสําคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม วิธีการวาความ วิธีการเตรียมคดี

วิธีการใหคําปรึกษา การฝกภาคปฏิบัติในการเขียนคําฟอง คํารอง การสืบพยาน การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย และการฝกปฏิบัติวา

ความในสถานการณจําลองกระบวนการพิจารณาคดี

          Importance of attorney and legal profession. Roles of attorney in justice system. Case litigation, preparation

and advice provision. Field training with emphasis on writing a plaint and an answer, conducting an examination

and giving an advice. Practice in a moot court

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1  -   ความ

สําคัญ ขอบเขต และ

วัตถุประสงคของ

วิชา - บทบาทและความ

สําคัญของวิชาชีพ

กฎหมาย - แนวทางการ

ศึกษา – การสอบขอเท็จ

จริงเพื่อตระเตรียมคดี

เบื้องตน  - แบบพิมพ

ศาลแบบตาง ๆ   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

2 ความสําคัญของการจัด

ทําเอกสารทาง

กฎหมาย - -องคกร

วิชาชีพกฎหมาย - สภา

ทนายความ - ทนายควา

มในประเทศไทย และ

ทนายความในตาง

ประเทศ การเตรียมคดี

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

กอนฟองคดีตอ

ศาล- การใหคําปรึกษา

คดี  แบบพิมพศาลแบบ

ตาง ๆ  

3 ฝกหัดการบันทึกและการ

สอบถามขอเท็จจริง  -

การสรุปขอเท็จและการ

ทําความเห็นทาง

กฎหมาย--กรณีศึกษา

จากคดีตาง ๆ - เชน คดี

กูยืมเงิน จํานอง และ

ละเมิด ขับไล ฯลฯ - การ

ทําหนังสือบอกกลาว

ทวงถาม -ประเภท

ตาง ๆ การทํานิติกรรม

สัญญา การทํา

พินัยกรรม  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

4  -   องคกรวิชาชีพ

ทนายความ - จริยธรรม

ทนายความ ขอบังคับ

สภาทนายความวาดวย

มรรยาท

ทนายความ - การชวย

เหลือประชาชนทาง

กฎหมายของผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย ดาน

ตาง ๆ - กรณี

ศึกษา (มรรยาท

ทนายความ)  -  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 

5 -แบงกลุมนักศึกษา เพื่อ

จัดทํารายงานกลุม การ

ศึกษาดูงานและการ

สาธิตศาลจําลองในปลาย

ภาคเรียน (สัปดาห

ที่ 11-15) - การราง

นิติกรรมสัญญา

ตาง ๆ - กรณีศึกษา –

 การรวบรวมพยานหลัก

ฐานเกี่ยวกับ

คดี- (อ.ชัช  วงศสิงห) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

6 การราง

คํารอง คําขอ คําแถลง 

หรือ คําคูความตางๆ -

แนวทางปฏิบัติเมื่อคดี

ขึ้นสูศาล กรณีเปนโจทก

และเปนจําเลย ในคดี

อาญา (แนวปฏิบัติใน

ระหวางการดําเนิน

คดี) การเปนโจทกรวม

ในคดีอาญา  กรณี

ราษฎรฟองคดีอาญา

เอง  กรณีเปนจําเลยใน

คดีอาญา  การเปน

โจทก หรือจําเลยใน

คดี แพง.- (อ.สมบัติ   วอ

งทอง) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

7  -   การรางคําฟอง หลัก

เกณฑในการรางฟอง

แพง -การรางฟองคดี

อาญา  การฟองคดี การ

ถอนฟอง คดี

อาญา  เอกสารทาย

คําฟอง ใหนักศึกษาฝก

รางคําฟอง  -   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

8  -   การติดตามผลการ

สงหมายเรียกและสําเนา

คําฟอง - งานธุรการคดี

ในขั้นตอนตาง ๆ  คดี

อาญา -การขอปลอยตัว

ชั่วคราว -ขอปฏิบัติกรณี

ที่พนักงานอัยการ เปน

โจทกฟองคดีอาญา และ

กรณี ที่ผูเสียหายฟองคดี

เอง  แนวปฏิบัติในกรณี

ที่เปนโจทกรวม  กรณีที่

เปนโจทกฟองคดี

เอง  คดีวิสามัญ

ฆาตกรรม การสืบพยาน

ไวกอนฟอง-  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 

9  กรณีเปนจําเลยในคดี

แพง การเขียนคําใหการ

คดีแพง  การยื่นคํา

ใหการ การฟองแยง การ

ยื่นคําใหการแกฟอง

แยง การดําเนินกระบวน

พิจารณา การยื่น

อุทธรณหรือฎีกา -  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม 

1. นายชัช วงศสิงห  

10  -   การแกไขเพิ่มเติม

ฟอง การแกไขเพิ่มเติม

คําใหการ และให

นักศึกษาฝกรางหรือ

เขียนในแบบพิมพ

ศาล - การซักถามถาม

พยาน (การถาม พยาน

ชั้นตน การถาม

คาน และ การถามติง) -

การซักถามพยาน (การ

ถามพยานชั้นตน) การ

ถามคานและการ

ถามติง- (อ.สมบัติ วอ

ทอง) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การฝกปฏิบัติ (Practice)

4. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 

11  -ฝกการเขียนคําคูความ

ในคดีแพงในทาง

ปฏิบัติ - -ฝกการราง

เอกสารทาง

กฎหมาย เชน หนังสือ

บอกกลาว นิติกรรม

สัญญา และบันทึกขอ

ตกลงตาง ๆ -ฝกสาธิต

ศาลจําลอง 

-อาจารยผูรับผิด

ชอบ อธิบาย วิจารณและ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing)

4. การฝกปฏิบัติ (Practice)

5. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

แนะนําแนวทางที่ ถูก

ตองแกนักศึกษา  

12 -  ฝกการรางคําฟอง คํา

ใหการในคดีอาญา –ซัก

ซอมนักศึกษาแตละกลุม

เกี่ยวกับแนวทางการ

-   สาธิตศาลจําลองใน

สัปดาหที่ 13-15 -

อาจารยผูรับผิด

ชอบ - อธิบาย วิจารณ แ

ละแนะนําแนวทางที่ถูก

ตองแกนักศึกษา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing)

4. การฝกปฏิบัติ (Practice) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การนําเสนอปากเปลา

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

13  -   สาธิตศาล

จําลอง  -   อาจารยผูรับ

ผิดชอบรวมกัน

วิจารณ  และแนะนํา

แนวทางที่  ถูกตอง

แก  นักศึกษาแตละ

กลุม  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing)

4. การสาธิต

(Demonstration) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. นายชัช วงศสิงห  

14  -   สาธิตศาล

จําลอง  -   อาจารยผูรับ

ผิดชอบรวมกันวิจารณ

และแนะนําแนวทาง

ที่  ถูกตองแกนักศึกษา

แตละกลุม  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing)

4. การสาธิต

(Demonstration) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 

15  -   สาธิตศาล

จําลอง  -   อาจารยผูรับ

ผิดชอบรวมกันวิจารณ

และแนะนําแนวทาง

ที่  ถูกตองแกนักศึกษา

แตละกลุม  -สรุป

เนื้อหา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing)

4. การสาธิต

(Demonstration) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 2 5 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. อาจารยสมบัติ วอ

ทอง 

 

16    2 2 5    

17    2 2 5    

รวมจํานวนชั่วโมง 34.00 34.00 85.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 2.2,2.4,3.5,3.6,4.1,5.1,5.4 การสอบขอเขียน/สอบยอย  0 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

2 4.1,4.5 การสอบปากเปลา  0 0 

3 2.4,4.1,4.5,5.1 การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

4 3.5,4.1,4.5,5.4 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม  0 0 

5 3.5,4.1,4.5,4.6,5.1,5.4 การประเมินรายงาน/โครงงาน 13-15 20 0 

6 1.4,1.6,3.6,5.4 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน  0 0 

7 1.4,1.6 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน  0 0 

8 1.6 การประเมินตนเอง  0 0 

9 1.4,1.6,1.7,2.2,2.4,3.5 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 

10 3.5 การสอบกลางภาค  0 0 

11 2.2,2.4,3.6,5.1 การสอบปลายภาค 17 80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

แบบฟอรมศาล 

แบบฟอรมนิติกรรมสัญญา 

แบบฟอรมเอกสารทางกฎหมายประเภทตางๆ

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เวบไซด www. ของ สภาทนายความ  

เวบไซด www. ศาลยุติธรรม   

เวบไซด www. ศาลรัฐธรรมนูญ  

เวบไซด www. ศาลปกครอง   

เวบไซด www. ศาลทหาร  

และเวบไซด www. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


