
มคอ.3 นิติศาสตร์ (TQF3 Faculty of Law) 

เค้าโครงรายวิชา  
รหัสวิชา/ชื่อวิชา  น.471 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1 
ภาค 2/ ปีการศึกษา 2565 

 หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.  อาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (ผู้ประสานงาน) 

อีเมล korrasut@tu.ac.th  

2.  คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติจริงในฐานะนักกฎหมาย โดยนักศึกษาจะ
เข้าฝึกปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ในหน่วยงานตามที่คณะนิติศาสตร์
กำหนดหรืออนุมัต ิโดยที่นักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฝึกปฏิบัติงานและทักษะในการทำงาน
ในวิชาชีพผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง พนักงานอัยการ ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
โดยคณะนิติศาสตร์ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษามีหน้าที่ทำรายงานฝึกปฏิบัติงานอันจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้นั้น โดยการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินที่
มีส่วนร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน 

(วัดผลเป็น S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้) โดยนับหน่วยกิต แต่ไม่คำนวณค่าระดับเฉลี่ย) 

3. เงื่อนไขของรายวิชา 

1. การบรรยายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฝึกปฏิบัติงานและทักษะในการทำงาน รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง 
จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 

2. ฝึกงานในช่วงเวลาระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (หลังจบการบรรยายฯ ในข้อ 1) หรือ 
ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566) 

3. เนื่องจากหากนักศึกษาเลือกฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อน จะทำให้การจบการศึกษาล่าช้าออกไป 
นักศึกษาจึงอาจเลือกฝึกงานในช่วงเวลาระหว่างภาคเรียนที่ 2 โดยอาจเลือกฝึกได้ในสองรูปแบบ คือ 

3.1 ฝึกงานไม่เต็มเวลา (part-time) โดยการเก็บจำนวนชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งหมด 176 ชั่วโมง 
(เทียบเท่าจำนวนวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 22 วัน) 

3.2 ฝึกงานเต็มเวลา (full-time) ตามระยะเวลาทำงานปกติของหน่วยงาน เป็นเวลา 30 วัน (นับรวม
วันหยุดของหน่วยงาน) 

4. สถานที่ฝึกงานต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ใช่ที่ทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวของ
ตนเองและครอบครัว โดยนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านศูนย์นิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จะรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566) โดยสามารถติดตาม
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รายละเอียดได้ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเว็บไซต์
คณะนิติศาสตร์ www.law.tu.ac.th  
 
4.  วันและเวลาบรรยาย: วันเสาร์ เวลา 13.30-16.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.  

5.  ห้องบรรยาย:  

          โปรดติดตามจากประกาศคณะนิติศาสตร์  
 

6.  การวัดผล 
6.1 การทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 50 คะแนน 
รายละเอียด 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมีทั้งหมด 10 ครั้ง ในรูปแบบ Google Form  
- ผู้สอนจะแจ้งลิงก์หรือช่องทางสำหรับทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในขณะสอนสด หรือภายหลังการ

สอนเสร็จสิ้นทาง MS TEAMS 
- นักศึกษาต้องส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันที่มีการเรียนการสอน 
6.2 คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 คะแนน 
6.3 การประเมินจากหน่วยงานที่ฝึกงาน 40 คะแนน 

- นักศึกษาต้องขอรับแบบประเมินผลการฝึกงานจากศูนย์นิติศาสตร์  (ทั ้งกรณีฝึกงานผ่านศูนย์
นิติศาสตร์และหาที่ฝึกงานด้วยตนเอง) เพื่อนำส่งให้หน่วยงาน และหน่วยงานต้องส่งผลการประเมินมาให้ศูนย์
นิติศาสตร์ฯ (กรณีฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์) หรือให้อาจารย์ผู้ประสานงาน (กรณีหากที่ฝึกงานด้วยตนเอง)  
หลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น                                               

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.tu.ac.th/
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7. หัวข้อการเรียนการสอน/ แผนการสอน  

 

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อการบรรยาย อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์พิเศษ 
1 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 

2566 
- แนะนำภาพรวมของการศึกษาวิชา  
- ภาพรวมของการทำงานใน Law Firm 

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์พร้อมบุณย์ สุขทัพภ์ 
ต ำแหน่ง Partner 
PROMPT Legal Services Co., Ltd. 

2 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2566 

การค้นคว้า ให้ค าปรึกษา และน าเสนอผลงาน
ทางกฎหมาย 

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์อิทธิวัตร เมธาธรรม 
ตำแหน่ง Legal Manager 
KPMG Thailand 

3 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 
2566 

การเตรียมคดีก่อนนำขึ้นสู่ศาล - อาจารย์อภิวัฒน์  นาคช านาญ 
ตำแหน่ง ทนายความ 
บริษัท เอพี ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

4 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 
2566 

การด าเนินคดีในศาล  - 
 

อาจารย์วีรพจน์ ตลอดสุข 
ต ำแหน่ง ทนายความ 
บริษัท เอพี ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด 

5 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 

การร่างและการตีความสัญญา ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์นนทกร โรจน์อุ่นวงศ์ 
ต ำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เล่อร์ 
เอ็มเอชเอ็ม จ ากัด 

6 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 

การด าเนินคดีครอบครัวมรดก ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์ 
ต ำแหน่ง ทนายความอาวุโส  



มคอ.3 นิติศาสตร์ (TQF3 Faculty of Law) 

บริษัท อันทาเรซ แอ๊ดไวซอรี่ จ ากัด  
7 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2566 
ภาพรวมของการท างานนิติกรในบริษัทเอกชน ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 

 
อาจารย์พราวเพชร ศรีไชยยันต์ 
ต ำแหน่ง First Vice President 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

8 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 

ภาพรวมของวิชาชีพอัยการ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์ตุลยวัต โฆษิตวัฒนฤกษ์ 
ต ำแหน่ง อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 
ส านักงานต่างประเทศ 

9 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 

ภาพรวมของวิชาชีพตุลาการศาลปกครอง ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์วสรรค์ ทองโคกสี 
ต ำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี 

10 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 

ภาพรวมของวิชาชีพผู้พิพากษา ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
 

อาจารย์วัชระ เนื่องสิกขาเพียร 
ต ำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี 

 
หมายเหตุ : แผนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


