
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135401 ชื่อวิชา  การวาความและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  นายชัช วงศสิงห

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135401 การวาความและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย

Case Litigation and Legal Document Preparation

2. จํานวนหนวยกิต

2(1-2-3) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายชัช วงศสิงห

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายชัช วงศสิงห

กลุม 02 นายชัช วงศสิงห

กลุม 03 นายชัช วงศสิงห

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความสําคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม การเตรียมคดี การใหคําปรึกษา

ทางกฎหมาย การรางคําคูความ ตามข้ันตอนการดําเนินคดีในศาลและกระบวนการสืบพยาน การจัดทําเอกสารและความเห็นทาง

กฎหมาย การฝกภาคปฏิบัติในการเขียนคําคูความตางๆ และการฝกปฏิบัติวาความสถานการณจําลองกระบวนการพิจารณาคดี

          Importance of attorney and attorney profession; roles of attorney in justice system; case preparation and

consultation; drafting of pleadings including plaint, answer, request, application and statement; documentation

and legal opinion; training with emphasis on drafting of pleadings; moot court practice

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 -ความสําคัญของการวา

ความและการจัดทํา

เอกสารทางกฎหมาย 

 -องคกรวิชาชีพ

กฎหมาย 

- สภาทนายความ

- ทนายความใน

ประเทศไทย และ

ในตางประเทศ 

- การใหคําปรึกษาคดี  

-แบบพิมพศาลแบบ

ตาง ๆ     

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

2  -องคกรวิชาชีพกฎหมาย

-จริยธรรมวิชาชีพ

ทนายความ 

-ขอบังคับสภา

ทนายความวาดวย

มรรยาท

ทนายความ - การชวย

เหลือประชาชนทาง

กฎหมายของผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย ดาน

ตาง ๆ -  การเตรียมคดี

กอนฟองคดีตอศาล

- แบบพิมพศาลแบบ

ตาง ๆ    

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

นายสมบัติ

วอทอง 



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

3 -องคกรวิชาชีพ

ทนายความ 

- จริยธรรมวิชาชีพ

ทนายความ

 - กรณีศึกษา (มรรยาท

ทนายความ)  

-บทบาททนายความใน

กระบวนการยุติธรรม

-การตระเตรียมขัอเท็จ

จริง ทางแพงและทาง

อาญา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

4 -การใหคําปรึกษา

กฎหมาย

- การสอบขอเท็จจริง  

-การสรุปขอเท็จ

-กรณีศึกษาจากคดี

ตาง ๆ - เชน คดีกูยืม

เงิน จํานอง และ

ละเมิด ขับไล ฯลฯ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

นายสมบัติ

วอทอง 

5        

-แบงกลุมนักศึกษา เพื่อ

จัดทํารายงานกลุม การ

ศึกษาดูงานและการ

สาธิตศาลจําลองในปลาย

ภาคเรียน (สัปดาห

ที่ 11-15) 

-การทําหนังสือบอก

กลาวทวงถามแบบตางๆ 

-การทําความเห็นทาง

กฎหมาย 

- การรางนิติกรรม

สัญญาตาง ๆ - กรณี

ศึกษา – การรวบรวม

พยานหลักฐานเกี่ยวกับ

คดี- 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

6 -แนวทางปฏิบัติเมื่อคดี

ขึ้นสูศาล 

-กรณีเปนโจทกและเปน

จําเลย ในคดีอาญา 

-การเปนโจทกรวมในคดี

อาญา  

-กรณีราษฎรฟองคดี

อาญาเอง  

-กรณีเปนจําเลยในคดี

อาญา  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

นายสมบัติ

วอทอง 

7 -งานธุรการคี กอนฟอง

และภายหลังฟองคดี 

-การสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟอง 

-การเตรียมคดีกอนฟอง 

-หลักการรางฟอง-คํา

ใหการ

-คําใหการและฟองแยง

ในคดีแพง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

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

-หลักการรางฟองคดี

อาญา

-คําใหการในคดี

อาญา กรณีศึกษาคดี

ตาง ๆ  

    

   

8 -   .งานธุรการคี กอน

ฟองและภายหลังฟอง

คดี การสงหมายเรียก

และสําเนาคําฟอง 

การเตรียมคดีกอน

ฟอง หลักการรางฟอง-

คําใหการ-คําใหการและ

ฟองแยงในคดีแพง และ

หลักการรางฟองคดี

อาญาและคําใหการใน

คดีอาญา กรณีศึกษาคดี

ตาง ๆ  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

นายสมบัติ

วอทอง 

9 -กรณีเปนจําเลยในคดี

แพง 

-การเขียนคําใหการคดี

แพง  

-การยื่นคําใหการ การ

ฟองแยง 

-การยื่นคําใหการแกฟอง

แยง 

-การดําเนินกระบวน

พิจารณา การยื่น

อุทธรณหรือฎีกา -   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

10 - การแกไขเพิ่มเติม

ฟอง การแกไขเพิ่มเติม

คําใหการ -นักศึกษาฝก

รางหรือเขียนในแบบ

พิมพศาล 

- แนวทางการซักถาม

พยาน (การถามพยานชั้น

ตน การถาม

คาน และ การถามติง)   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

นายสมบัติ

วอทอง 

11 -ฝกการเขียนคําคูความ

ในคดีแพง

-ฝกการรางเอกสารทาง

กฎหมาย เชน หนังสือ

บอกกลาว นิติกรรม

สัญญา และบันทึกขอ

ตกลงตาง ๆ 

-แนวทางการสาธิตศาล

จําลอง 

-อาจารยผูรับผิด

ชอบ อธิบาย วิจารณและ

แนะนําแนวทางที่ ถูก

ตองแกนักศึกษา    

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

12 - ซักซอมนักศึกษาแตละ

กลุมเกี่ยวกับแนวทางการ

- สาธิตศาลจําลองใน

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

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

สัปดาหที่ 13-15 -

อาจารยผูรับผิด

ชอบ - อธิบาย วิจารณ แ

ละแนะนําแนวทางที่ถูก

ตองแกนักศึกษา  

 

(Role Playing) บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. ปรนัยเลือกตอบ

(multiple choices

question) 

13 - สาธิตศาลจําลอง

- อาจารยผูรับผิดชอบ

รวมกันวิจารณ  และ

แนะนําแนวทางที่  ถูก

ตองแก  นักศึกษาแตละ

กลุม   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

14 - สาธิตศาลจําลอง  

- อาจารยผูรับผิดชอบ

รวมกันวิจารณและ

แนะนําแนวทางที่  ถูก

ตองแกนักศึกษาแตละ

กลุม   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

15  - สาธิตศาลจําลอง  

 - อาจารยผูรับผิดชอบ

รวมกันวิจารณและ

แนะนําแนวทางที่  ถูก

ตองแกนักศึกษาแตละ

กลุม  

 - สรุปเนื้อหาที่สําคัญ

หลังการบรรยาครั ้ง

สุดทาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

1 2 3 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. นายชัช วงศสิงห  

16    1 2 3    

17    1 2 3    

รวมจํานวนชั่วโมง 17.00 34.00 51.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

รวม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

มารุต  บุนนาค,  วิชาวาความและมรรยาททนายความ,  พิมพคร้ังท่ี๕  บริษัทสํานักพิมพวิญูชน  จํากัด  กรุงเทพฯ  ๒๕๕๐สุร

ชัย  สุวรรณปรีชา,  การวาความ,  ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย



รามคําแหง  กรุงเทพฯ  ๒๕๔๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  สาขาวิชานิติศาสตร,  ประสพการณวิชาชีพกฎหมาย,  สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  กรุงเทพฯ  ๒๕๓๒คําบรรยายประกอบวิชาชีพวาความ  เลม  ๑   ,เลม  ๒,  จัดพิมพโดยสํานักฝก

อบรมวิชาวาความ  สภาทนายความ  (ไมปรากฎปที่พิมพ)ความรูเบื้องตนประกอบการฝกวาความ  เลม  ๑,  เลม  ๒,  จัดพิมพโดยสํานัก

ฝกอบรมวิชาวาความ  สภาทนายความ  (ไมปรากฎปที่พิมพ)จิตติ  ติงศภัทิย,  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย,  โครงการตําราและเอกสาร

ประกอบการสอน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พิมพคร้ังท่ี  ๑๐ธานินทร  กรัยวิเชียร,  กฎหมายกับความยุติธรรม,  สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถมภ  ๒๕๔๗ธานินทร  กรัยวิเชียร  และมุนินทร  วงศาปาน,  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว,  โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒๕๔๙ณรงค  ใจ

หาญ,  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เลม  ๑,  เลม  ๒   พิมพครั้งที่  ๔ รณชัย  บุญบํารุง  และคณะ  ,หลักและทฤษฎีกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง  เลม  ๑   บริษัทสํานักพิมพวิญูชน  จํากัด  กรุงเทพฯ  ๒๕๔๙ธานี  สิงหนาท,  คูมือการศึกษาพยานหลักฐานคดี

แพงและคดีอาญา  ,พิมพคร้ังท่ี  ๖   (แกไขเพ่ิมเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับลาสุด  บริษัทกรุงสยามพับลิชช่ิง  จํากัด  ๒๕๕๑วิเชียร  ศิริมงคล,  ศิลปการวาความแบบมือ

อาชีพ  ตอน  ๑   ,พิมพคร้ังท่ี  ๒,  ๒๕๔๙  และตอน  ๒   ๒๕๕๐,บริษัทสํานักพิมพวิญูชน  จํากัด สถิต  เล็งไธสง,  จริยธรรมนัก

กฎหมายตามแนวพระบรมราโชวาท,  พิมพคร้ังท่ี  ๔,  ๒๕๔๘จิรนิตติ  หะวานานท,  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย,  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  ๒๕๔๖15  สุริยา  พงงงษสุริยา,  ขอแนะนํา  ตัวอยางคําฟอง  คํารอง  คําแถลง  คําขอ  ๑๐๘,  (ไมปรากฏทีพิมพ  และปท่ี

พิมพ)

สุชาติ  รุงทรัพยธรรม,  สูอาญา  ๒๐๐๒,  พิมพคร้ังท่ี  ๒   จําหนายโดยอินเตอรบุคส  ศาลอาญารัชดา  (ไมปรากฏปท่ีพิมพ)สมบัติ  วอ

ทอง,การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย,พิมพคร้ังท่ี  ๒,  ๒๕๕๒  18.  ชัช   วงศสิงห  ,เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ

วาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย,พิมพคร้ังท่ี  ๑,  ๒๕๕๒-๒๕๖๒

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


