
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2133301 ชื่อวิชา  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2133301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

Courts System and Judicial Authority

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

กลุม 02 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

อาคารเรียนรวมสอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ   ไดแก 

 1.           นักศึกษาสามารถจําแนกความหมายและความสําคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอันจะทําใหสามารถอธิบาย  ประเภท

ศาลยุติธรรม  ช้ันของศาล  หนวยงานในศาล  การจัดต้ัง  การยุบเลิกศาล  และนักศึกษายังสามารถจําแนกถึงหลักกฎหมายเก่ียวกับเขต

อํานาจศาลซ่ึงจะนําไปสูการวินิจฉัยปญหาวาจะตองนําคดีไปฟองท่ีศาลใดและศาลใดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน

2.           นักศึกษาทราบถึงท่ีมาของกระบวนการเขาสูตําแหนงผูพิพากษาและอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษาในตําแหนงตางๆ   และ

นักศึกษาสามารถอธิบายอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษาผูรับผิดชอบราชการศาลผูพิพากษาผูรับผิดชอบราชการศาลในตําแหนงรอง  และ

หลักการของการทําการแทนผูพิพากษาผูรับผิดชอบราชการศาล 

3.           นักศึกษาสามารถวินิจฉัยไดวาการดําเนินกระบวนพิจารณาใดเปนอํานาจท่ัวไปของผูพิพากษาคนเดียวหรือตองกระทําโดยองค

คณะผูพิพากษา  ,หลักการและกฎหมายเก่ียวกับการทําการแทนองคคณะผูพิพากษาในการน่ังพิจารณาคดีและการตรวจสํานวนทําคํา

พิพากษา,หลักเกณฑการจายสํานวน  การเรียกคืนสํานวนคดีและการโอนสํานวนคดี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          

          

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  -   แนะนํารายวิชา 

 -   ระบบตุลาการและ

ศาลในประเทศไทย  

 -   ความสําคัญของ

ศาล  ประเภทของศาล

ตามรัฐธรรมนูญ 

 -   พระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม  ความหมาย

และความสําคัญของ

ธรรมนูญศาลศาล

ยุติธรรม  

–  ประเภทของศาล

ยุติธรรม  ลําดับชั้นของ

ศาลยุติธรรม  แผนกและ

หนวยงานในศาล

ตางๆ  การจัดตั้งศาล

และการยุบ

ศาล  มาตรา  1-7  พระ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



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

ธรรมนูญศาล

ยุติธรรม  พ.ศ.2543 

        

 

2  ตําแหนงผูพิพากษาผูรับ

ผิดชอบราชการศาล

ตางๆ  ผูพิพากษาผูรับ

ผิดชอบราชการศาลใน

ตําแหนงรอง  และ

อํานาจหนาที่  การเปนผู

ทําการ

แทน   มาตรา  8,  9,  1

0,  11,  12,  13  และ  

14  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

3  ตําแหนงผูพิพากษาผูรับ

ผิดชอบราชการศาล

ตางๆ  ผูพิพากษาผูรับ

ผิดชอบราชการศาลใน

ตําแหนงรอง  และ

อํานาจหนาที่  การเปนผู

ทําการ

แทน   มาตรา  8,  9,  1

0,  11,  12,  13  และ  

14 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

4 เขตอํานาจศาลตางๆ

ตามพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม 

 เขตอํานาจของศาลชั้น

ตน  ศาลแพง  ศาล

อาญาและศาลอื่นๆ  ใน

กรุงเทพมหานคร 

 มาตรา  15  และ  16

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

5 เขตอํานาจศาลแขวง 

 มาตรา  17  ประกอบ  

24  หรือ  25 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบปลายภาค

5. ปรนัยเลือกตอบ

(multiple choices

question) 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

6 เขตอํานาจศาลแขวง 

 มาตรา  17  ประกอบ  

24  หรือ  25 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

7  เขตอํานาจของศาล

จังหวัด  ตาม

มาตรา  18  และการ

โอนคดีตาม

มาตรา  16  วรรค  3  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



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

 อํานาจทั่วไปของศาล

อุทธรณและศาลฎีกา  

 มาตรา  19 –  23 

 

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

8 อํานาจของผูพิพากษาคน

หนึ่งตามมาตรา  24 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

9 อํานาจของผูพิพากษาคน

เดียว  ตามมาตรา  25  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

10 อํานาจของผูพิพากษาคน

เดียว  ตามมาตรา  25  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

11 องคคณะในศาล

จังหวัด  /   ศาลอุทธรณ

และศาลฎีกา 

 มาตรา  26 –  27 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ
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14  การจายสํานวน

คดี  การเรียกคืนสํานวน

คดีและการโอนสํานวน
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สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
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สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง
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รวมจํานวนชั่วโมง 32.00 64.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,2.4,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.3,2.2,2.4,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

3 1.3,2.2,2.4,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การประเมินการบาน 1-15 0 0 

4 2.2,2.4,3.3,3.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

5 2.2,2.4,3.3,3.4 การสอบปลายภาค 17 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ธานิศ  เกศวพิทักษ  หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง  2548  สํานักพิมพ  พลสยาม  พร้ินต้ิง

 ไพโรจน   วายุภาพ  คําอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม.  2548  วิญูชน

 เอกสารประกอบการบรรยายจัดทําโดยอาจารยรักขิต  รัตจุมพฏ  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  พ.ศ.2543

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

-สมชัย  ฑีฆาอุตมากร  ,   พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. 

2499  พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชในศาลจังหวัด  พ.ศ.  2520.  พิมพครั้งที่  1.  กรุงเทพฯ :  สํานัก

พิมพ  พลสยาม  พริ้นติ้ง,  2549 


