
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135101 ชื่อวิชา  ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย

หนวยกิต/ชั่วโมง 0

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

 อาจารยมณฑิรา แกวตา

 รองศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย

Legal Studies Skills

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

กลุม 03 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 04 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

กลุม 05 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

กลุม 06 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

กลุม 07 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 08 อาจารยสหรัฐ โนทะยะ

กลุม 09 รองศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ



กลุม 10 รองศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. นักศึกษามีแนวทางการศึกษาวิชากฎหมาย การฝกจับประเด็น ฝกทักษะการอาน การเขียนตอบขอสอบวิชากฎหมาย 2. นักศึกษา

สามารถเขาใจวิธีการสืบคน วิธีการใชฐานขอมูลทางดานนิติศาสตร คําพิพากษาฎีกา ราชกิจจานุเบกษา วารสารทางดาน

กฎหมาย 3. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการศึกษากฎหมายและวางแผนในการศึกษาวิชานิติศาสตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          แนวทางการศึกษาวิชานิติศาสตร การอาน การคนควาขอมูล การจับประเด็นสาระส าคัญ และการแสดงความคิดเห็นของตน ฝก

ปฏิบัติในการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย

          Necessary skills for efficient legal studies; reading; researching; issue identification; legal opinion expression;

practice on legal exam writing

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

3.1 วันจันทร พุธ ศุกร เวลา 15.30 - 16.30 น. หองพักอาจารยประจําวิชาทุกทาน

3.2 พิจารณานักศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือเสริมทักษะทางดานการศึกษาวิชากฎหมายใหเปนการเฉพาะ โดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชานัด

พบเปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห สาระ/เนื้อหาการเรียนรู วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน สื่อและแหลงการ จํานวน วิธีการวัดและประเมินผล ชื่อผูสอน หมายเหตุ



ที่ (Learning Contents) รู (Method) เรียนรู (Media) ชั่วโมง (Evaluation)

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของวิชา วิธี

การเรียน กฎกติกาในชั้น

เรียน และการวัดการ

ประเมินผล

 - แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา 

- วิธีการศึกษาวิชา

กฎหมายในตางประเทศ

และในประเทศไทย- การ

ศึกษาวิชากฎหมายในชั้น

นิติศาสตร

บัณฑิต - ขอบเขตของ

การศึกษากฎหมายใน

สาขาตางๆ - ความแตก

ตางในการเรียนกฎหมาย

สารบัญญัติกับวิธี

สบัญญัติ 

- หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

2 - คําแนะนําเบื้องตนใน

การศึกษากฎหมาย (วิธี

การในการเรียน

นิติศาสตร) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

3 - ทักษะในการจับ

ประเด็นและการจด

บันทึก 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. กิจกรรม

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question)

5. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

4 - การสรุปความและการ

เขียนเรียงความ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

5 - ลักษณะของขอสอบ

กฎหมายและแนวทางใน

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

1. เอกสารประกอบ

การสอน

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

 



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

การเขียนตอบขอสอบ 3. การเรียนรูดวยตนเอง 2. หนังสือ

3. Power Point 

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

6 - ขอสอบบรรยาย และ

การจับประเด็นขอสอบ

บรรยาย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

7 - แนวทางการเขียนตอบ

ขอสอบบรรยาย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

8 - การฝกเขียนตอบ

ขอสอบบรรยาย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

9 - การฝกเขียนตอบ

ขอสอบบรรยาย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

10 - ขอสอบอุทาหรณ และ

การจับประเด็นขอสอบ

อุทาหรณ  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

 



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. Power Point 3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

11 - แนวทางเขียนตอบ

ขอสอบอุทาหรณ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

12 - ฝกการเขียนตอบ

ขอสอบอุทาหรณ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

13 - ฝกการเขียนตอบ

ขอสอบอุทาหรณ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

14 - การสืบคนขอมูลทาง

ดานนิติศาสตร และฐาน

ขอมูลทางดานกฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

 

15 -สรุปและทบทวนเนื้อหา

วิชา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

0 0 0 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ

2. รองศาสตราจารย

 



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

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

ตรีเนตร สาระพงษ

3. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

4. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ

5. อาจารยสหรัฐ โนทะ

ยะ 

รวมจํานวนชั่วโมง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 3.3,5.1 การสอบขอเขียน/สอบยอย 3,4,9,13,15 20 20 

2 1.3,3.3,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

3 4.3,5.1,5.4 การนําเสนอปากเปลา 3,8,14 0 0 

4 1.3,3.3,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

5 1.3,3.3,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 30 30 

6 1.3,3.3,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 50 50 

รวม 100.00 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

มุนินทร พงศาปาน, แนวทางการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2559

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ยงยศ เอ่ียมทอง. คูมือนักศึกษา เขียนตอบขอสอบวิชากฎหมาย ภาคหน่ึง. กรุงเทพฯ : พิมพอักษร, 2550มานิตย จุมปา. การศึกษา

กฎหมายและการตอบขอสอบกฎหมาย.กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548

ธานินทร กรัยวิเชียร 2557 คําแนะนํานักศึกษากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มือเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาทักษะการศึกษาวิชากฎหมายของอาจารยประจําวิชา

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

ดวงใจ ไทยอุบุญ(2543) ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วีวัฒน อินทรพร(2545) ทักษะการเขียน. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร


