
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
รำยวิชำ  พระธรรมนูญศำลยุติธรรม 
วัน / เวลำ จันทร์ 10.00-12.00 น.  ห้อง 301 
หลักสูตร นิติศำสตรบัณฑิต           รหัส 60 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรศักดิ์ ม่ันศิลป์ 
 
สัปดำห์ 

ที ่
หัวข้อ/

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ใบงำน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
Online 

17 ส.ค. 63 
 
 

แนะน ำรำยวิชำ
, หมวดที่ 1 ว่ำ
ด้วย บททั่วไป 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 1-4 
และระบบศำล 

2 1. แนะน ำชี้แจงรำยละเอียดรำยวิชำ พระ
ธรรมนูญศำลยุติธรรม รหัสวิชำ 2562506 เช่น 
จ ำนวนหน่วยกิต จ ำนวนชั่วโมงเรียน จุดมุ่งหมำย
และวัตถุประสงค์ของรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในด้ำนคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ค ว ำ ม รู้  ทั ก ษ ะ ท ำ ง ปั ญ ญ ำ 
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำใน
กำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และทักษะกำร
วิ เครำะห์ เชิ งตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดและประเมินผล รวมทั้ งทรัพยำกร
ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

2. เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจในรำยวิชำ 

3. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มพิจำรณำข้อที่ควร
ปฏิบัติในชั้นเรียนร่วมกัน เช่น ควำมตรงต่อเวลำ 
กำรส่งงำน หัวหน้ำ/ผู้ประสำนงำน กำรแต่งกำย
และมำรยำทไทย รวมทั้งกำรให้ควำมเคำรพชั้น
เรียน กำรใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน 

4.  ให้นักศึกษำเข้ ำกลุ่ ม  ๆ ละ 6 คน 
มอบหมำยให้นักศึกษำท ำรำยงำนเกี่ยวกับพระ
ธรรมนูญศำลยุติธรรม 

 

power point, 
WBSC 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/
รำยละเอียด 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ใบงำน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2 
Onsite 

24 ส.ค. 63 

โครงสร้ำง 
    ศำล
รัฐธรรมนูญ 

2 1. บรรยำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงศำลรัฐธรรมนูญ 
2. ให้นักศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และเฉลย
ค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

3 
Onsite 

31 ส.ค. 63 

โครงสร้ำง
ศำลปกครอง 

2 1. บรรยำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงศำลปกครอง 
2. ให้นักศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และเฉลย
ค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

4 
Onsite 

7 ก.ย. 63 

โครงสร้ำง
ศำลทหำร 

2 1. บรรยำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงศำลทหำร 
2. ให้นักศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และเฉลย
ค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

5 
Onsite 

14 ก.ย. 63 

โ ค ร ง ส ร้ ำ ง
ส น ง . ศ ำ ล
ยุติธรรม 

2 1. บรรยำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงสนง.ศำลยุติธรรม 
2. ให้นักศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และเฉลย
ค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

6 
Online 

21 ก.ย. 63 
 

หมวดที่  1 ว่ำ
ด้วย บททั่วไป 
บัญญัติ ตั้ งแต่  
มำตรำ 5-7 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
จัดวำงระเบียบรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ขั้นตอน
กำรจัดตั้ง กำรยุบเลิก หรือกำรเปลี่ยนแปลงเขต
อ ำนำจของศำลยุติธรรม กำรก ำหนดจ ำนวนผู้
พิพำกษำในแต่ละศำล และประเภทของผู้
พิพำกษำศำลยุติธรรม 

2. ให้นักศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ

เฉลยค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  
 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

7 
Online 

28 ก.ย. 63 

หมวดที่  1 ว่ำ
ด้วย บททั่วไป 
บัญญัติ ตั้ งแต่  
มำตรำ 8-10 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับ
ผู้รับผิดชอบรำชกำรศำลและผู้ท ำกำรแทน 

power point, 
WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/
รำยละเอียด 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ใบงำน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ต ำแหน่งผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดหรือศำล
แขวงและผู้ท ำกำรแทนผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล
จังหวัดหรือศำลแขวง และต ำแหน่งผู้พิพำกษำ
หัวหน้ำแผนก 

2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 
       3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

8 
Online 

5 ต.ค. 63 

หมวดที่ 1 ว่ำ
ด้วย บททั่วไป 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 11-12 

2     1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในสัปดำห์
นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ
รำชกำรศำลและผู้ท ำกำรแทน ต ำแหน่ งผู้
พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดหรือศำลแขวงและ
ผู้ท ำกำรแทนผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดหรือ
ศำลแขวง  
     2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 
     3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 
WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์สร
ศักดิ์ มั่นศิลป์ 

9 
Online 

12 ต.ค. 63 

หมวดที่  1 ว่ำ
ด้วย บททั่วไป 
บัญญัติ ตั้ งแต่  
มำตรำ 13-14 

2      1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในสัปดำห์
นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับต ำแหน่งผู้
พิพำกษำหัวหน้ำแผนก และอธิบดีผู้พิพำกษำ
ภำคและอ ำนำจหน้ำที่ของอธิบดีผู้พิพำกษำภำค 
      2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 
      3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 
WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์สร
ศักดิ์ มั่นศิลป์ 

10 
Onsite 

19 ต.ค. 63 

หมวดที่ 2 ว่ำ
ด้ ว ย เ ข ต
อ ำน ำจศำล 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 15-18 

2       1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในสัปดำห์
นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขตอ ำนำจศำล 
ข้อห้ำมในกำรรับคดีของศำลยุติธรรมและเขต

power point, 
WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์สร
ศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/
รำยละเอียด 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ใบงำน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

อ ำนำจของศำลชั้นต้น และอ ำนำจศำลแขวงและ
เขตอ ำนำจศำลจังหวัด 
    2. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 
 

11 
Onsite 

26 ต.ค. 63 

หมวดที่ 2 ว่ำ
ด้ ว ย เ ข ต
อ ำ น ำ จ ศ ำ ล 
บัญญัติตั้งแต่  
มำตรำ 19-23 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขต
อ ำนำจศำลแพ่ง ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ศำลแพ่ง
ธนบุรี ศำลอำญำ ศำลอำญำกรุงเทพใต้ ศำล
อำญำธนบุรีและเขตอ ำนำจศำลยุติธรรมอ่ืน 
และเขตอ ำนำจศำลอุทธรณ์ และศำลอุทธรณ์
ภำคและเขตอ ำนำจศำลฎีกำ 

2. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 

WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์สร
ศักดิ์ มั่นศิลป์ 

12 
Online 

2 พ.ย. 62 
 

หมวดที่ 3 ว่ำ
ด้วยองค์คณะ
ผู้ พิ พ ำ ก ษ ำ 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 24 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์
คณะผู้พิพำกษำและอ ำนำจของศำลแขวงหรือผู้
พิพำกษำคนเดียวในศำล 

2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 

3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 

WBSC  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

13 
Online 

9 พ.ย. 63 

หมวดที่ 3 ว่ำ
ด้วยองค์คณะ
ผู้ พิ พ ำ ก ษ ำ 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 25-27 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับ
อ ำนำจของผู้พิพำกษำในศำลชั้นต้นและองค์
คณะผู้พิพำกษำของศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ 

2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/
รำยละเอียด 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ใบงำน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

    3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

14 
Online 

16 พ.ย. 63 

หมวดที่ 3 ว่ำ
ด้วยองค์คณะ
ผู้ พิ พ ำ ก ษ ำ 
บัญญัติตั้งแต่ 
มำตรำ 28-31 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีผู้
พิพำกษำซึ่งเป็นองค์คณะไม่อำจจะนั่งพิจำรณำ
คดีและกรณีผู้ พิพำกษำซึ่ งเป็นองค์คณะไม่
อำจจะท ำค ำพิพำกษำคดีและเหตุจ ำเป็นอันมิ
อำจก้ำวล่วงได้และเหตุจ ำเป็นอ่ืนอันมิอำจก้ำว
ล่วงได้ 

2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 

3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams  

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

15 
Online 

23 พ.ย. 63 
 

หมวดที่  4 ว่ำ
ด้ ว ยกำรจ่ ำย 
กำรโอน และ
กำ ร เ รี ย กคื น
ส ำ น ว น ค ดี  
บัญญัติ ตั้ งแต่  
มำตรำ 32-33 

2 1. แจ้งให้นักศึกษำทรำบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ใน
สัปดำห์นี้ว่ำนักศึกษำจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
จ่ำย กำรโอน และกำรเรียกคืนส ำนวนคดี 

2. นักศึกษำอภิปรำยและน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษำในค ำพิพำกษำฎีกำ 

3. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท และ
เฉลยค ำตอบ 

power point, 
WBSC, 
Microsoft Teams 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

16   สอบปลำยภำค 40%   

 


