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โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะ
งาน ระยะเวลา  และระบบพีเ่ลีย้งสอนงาน  
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 1 หน้า A4) 
                                             
 นายสุทธิชยั หาญณรงค ์รหัสนิสิต 601081368 คณะนิติศาสตร์ ฝึกสหกิจศึกษา ณ ส านกังาน
ทนายความจ าแลง ท่ีอยู ่79 ถนนโชติวทิยะกุล4 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย คือ ผูช่้วยทนายความ  
 โดยส านกังานทนายความจ าแลงมีลกัษณะงานการให้บริการทางดา้นกฎหมาย งานหลกัของ
ส านกังาน คือ รับปรึกษาคดีและรับวา่ความทัว่ราชอาณาจกัร ทั้งคดีอาญา คดีเก่ียวกบั พ.ร.บ.ยาเสพติด 
คดีแพ่ง คดีเก่ียวกบัท่ีดิน จดัการมรดก ท านิติกรรม – สัญญา เร่งรัดหน้ี บงัคบัคดี จดทะเบียนบริษทั –
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรตารี (รับรองลายมือช่ือ) อีกทั้งยงัเป็นส านกังานสภาทนายความภาค 9 จึงรับต่อ
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ตัว๋ทนายความ) รับเร่ืองร้องเรียนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากทนายความ
กระท าผดิมรรยาททนายความ ซ่ึงทางส านกังานทนายความจ าแลงมีผูต้อ้งการปรึกษาคดีจ านวนมาก ยงั
ขาดช่องทางการติดต่อและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ เน่ืองจากส านกังานมีแค่แฟนเพจ Facebook 
จ าท าใหไ้ม่สามารถประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลไดค้รบถว้น ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตส์ านกังานทนายความ
จ าแลงข้ึน เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการปรึกษาคดีทราบช่องทางการติดต่อเพื่อเดินทางมาปรึกษาคดีความ และให้
ทนายความท่ีตอ้งการต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ตัว๋ทนายความ) ทราบขั้นตอน เอกสารท่ีตอ้ใช ้
รูปถ่าย ท่ีใช้ในการต่อตัว๋ทนายความ ซ่ึงจะเพิ่มความน่าเช่ือถือและศกัยภาพของส านกังานมากข้ึน ใน
การฝึกสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
 - ลงรับคดี เขา้ส านวนคดี 
 - พิมพค์  าฟ้อง ค าร้อง/แถลง/ขอ  บญัชีพยาน ใบมอบฉนัทะ หนงัสือบอกกล่าวทวงถาม ฯลฯ 
 - คดัทะเบียนราษฎร์ 
 - ไปดูท่ีดินแปลงพิพาท สถานท่ีเกิดเหตุ 
 - ไปศาลกบัพี่ทนายความ 
 ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีมีพี่เล้ียงคือทนายความในส านกังานคอยช่วยสอนงาน ซ่ึงถือวา่พี่เล้ียงมี
คุณสมบติัและมีความรู้ตรงตามสายงานท่ีเขา้มาฝึกงาน ซ่ึงในการปฏิบติังานนั้นพี่เล้ียงจะคอยให้ความรู้ 
คอยดูแล ให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน โดยจะสาธิตการปฏิบติังานให้เป็นตวัอยา่งในช่วงแรกๆ และ
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เม่ือเราเขา้ใจถึงงานท่ีพี่ๆได้สอน และระบบของส านกังานแลว้ พี่เล้ียงก็จะให้ลงมือปฏิบติังานเองและ
คอยตรวจสอบความถูกตอ้งให ้
     

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทกัษะตามทีไ่ด้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 2 หน้า A4) 
 
ทีม่า ความส าคัญและสภาพปัญหาการจัดท าโครงการ 
 จากการท่ีไดเ้ขา้ไปฝึกสหกิจศึกษา ณ ส านกังานทนายความจ าแลง ซ่ึงส านกังานทนายความ
จ าแลงเป็นส านกังานท่ีมีช่ือเสียงและมีทนายความหลายคน อีกทั้งยงัเป็นส านกังานสภาทนายความ
ภาค 9 ท าให้มีผูท่ี้ตอ้งการติดต่อปรึกษาคดีจ านวนมาก โดยปัญหาท่ีเจอ คือ ส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอ้งการ
ปรึกษาคดีไม่ทราบช่องทางในการติดต่อ หรือการเดินทางมาส านกังาน บางคร้ังจะโทรมาสอบถาม
เส้นทาง หรือโดยใหลู้กความเก่าของส านกังานจะเป็นผูพ้ามาท่ีส านกังาน อีกปัญหาหน่ึงทนายความ
บางคนท่ีตอ้งการต่อใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ (ตัว๋ทนายความ) นั้นไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอน 
เอกสารท่ีตอ้งใช ้จึงไดโ้ทรมาสอบถามบ่อยคร้ัง บางคนมาแลว้แต่น าเอกสารมาไม่ครบ หรือลืมรูป
ถ่าย ก็ท  าใหต้อ้งกลบัไปเอาเอกสารมาใหม่จึงท าใหเ้สียเวลาทั้งทนายความผูม้าต่อและทางส านกังาน 
อีกทั้งผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความไม่ทราบวา่สามารถ
ร้องเรียนทนายความได ้และตอ้งร้องเรียนท่ีไหน ซ่ึงทางส านกังานทนายความจ าแลงนั้นจะ 
รับเร่ืองร้องเรียนของผูเ้สียหายพร้อมกบัสอบถามขอ้เทจ็จริงแลว้ส่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปให้สภา
ทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความด าเนินการ
ต่อไป 
 ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่ควรสร้างเวบ็ไซตส์ านกังานทนายความจ าแลงข้ึน เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ทั้งงานของส านกังานและงานสภาทนายความภาค 9 
 
วตัถุประสงค์ในการท าโครงการ 
 1. เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและศกัยภาพของส านกังานมากยิง่ข้ึน 
 2. เพือ่เป็นช่องทางใหผู้ท่ี้ตอ้งการปรึกษาคดีทราบช่องทางติดต่อ ท่ีอยู ่เส้นทางการเดินทาง
มาส านกังานทนายความจ าแลง และผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากทนายความทราบการให้บริการของ
ส านกังาน 
 3. เพื่อเป็นขอ้มูลการในต่อใบอนุญาตส าหรับทนายความ 
 4. เพื่อใหส้ านกังานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ลงในเวบ็ไซต ์
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วธีิการจัดท าโครงการ 
 1. ศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในส านกังาน 
 2. ปรึกษาหวัหนา้ส านกังานและพี่ทนายความถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวธีิการแกไ้ขปัญหา 
 3. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาท่ีตอ้งใส่ในเวบ็ไซต ์
 4. ด าเนินการจดัท าเวบ็ไซต ์
 5. ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา พี่ทนายความในส านกังานและเพื่อนท่ีร่วมฝึกสหกิจ
ศึกษา เพื่อพฒันาปรับปรุงขอ้พกพร่องของเวบ็ไซต ์
 6. เผยแพร่เวบ็ไซต์ส านกังานทนายความจ าแลง เพื่อแกไ้ขปัญหาและให้ผูท่ี้สนใจเขา้ชม
เวบ็ไซต ์
 
การประยุกต์ใช้วชิาความรู้ 
 จากการจดัท าเวบ็ไซตท์นายความจ าแลงผูจ้ดัท าไดส้ร้างหนา้เมนู กฎหมายท่ีประชาชนควร
รู้ ซ่ึงไดน้ าความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนและจากการฝึกสหกิจน ามาใส่ในส่วนน้ี ซ่ึงเป็นการน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย ความหมายของกฎหมายแพ่ง/อาญา การ
ฟ้องร้องคดีแพ่ง/อาญา ความหมายของหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) ผูมี้สิทธิได้รับมรดก
ท่ีดินของผูต้าย กฎหมายคุม้ครองแรงงาน มรรยาททนายความ เป็นตน้ 
 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน  
 จากการศึกษาในการจดัท าเวบ็ไซต์ส านกังานทนายความจ าแลง ในการท าโครงงานคร้ังน้ี
ท าใหข้า้พเจา้ไดรู้้จกัวธีิการสร้างเวบ็ไซตเ์พิ่มเติมและไดศึ้กษาขอ้มูลรายละเอียดในการท าโครงงาน 
เพื่อจดัท าเวบ็ไซต์ส านักงานทนายความจ าแลง อธิบายการให้บริการของส านกังาน บุคลากรใน
ส านกังาน กฎหมายทัว่ไปท่ีประชนควรรู้ และขั้นตอนในการจดทะเบียนและต่อใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ (ตัว๋ทนายความ) ซ่ึงในการจดัท าเวบ็ไซตด์งักล่าวท าส านกังานทนายความจ าแลงมีความ
น่าเช่ือถือและเพิ่มศกัยภาพมากข้ึน เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ประชาชน ทนายความ ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองกฎหมาย ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รวมทั้งช่องทางการติดต่อของ
ส านกังานทนายความจ าแลง และหลกัวิชาชีพทนายความหากประพฤติผิดมรรยาททนายความก็
สามารถฟ้องร้องได ้โดยส านกังานทนายความจ าแลง (ส านกังานสภาทนายความภาค 9) เป็นผูรั้บ
เร่ืองร้องเรียนของบุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดมรรยาททนายความแล้วจะ
ด าเนินการส่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปย ังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้
คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความพิจารณาด าเนินคดีต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกคน 
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 3 หน้า A4) 
 
 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการท าโครงการ สร้างความน่าเช่ือถือและเพิ่ม
ศกัยภาพใหท้างส านกังาน และท าใหส้ านกังานทนายความจ าแลงมีผูรู้้จกัมากข้ึน ส านกังานสามารถ
น าเอาเว็บไซต์ต่อยอดได้โดยการลงข้อมูล ประชาสัมพนัธ์เร่ืองต่างๆลงในเว็บไซต์ ทั้งงานของ
ส านกังาน และงานสภาทนายความภาค 9 เพื่อให้ประชาชนผูท่ี้อยากปรึกษาคดีเขา้ถึงส านกังานได้
ง่ายยิ่งข้ึน สะดวกข้ึน สามารถทราบเส้นทางในการมาส านกังาน รวมทั้งทนายความท่ีตอ้งการจด
ทะเบียนทนายความหรือต่อตัว๋ทนายความทราบรายละเอียดขั้นตอน เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการ
ต่อใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความทั้งตลอดชีพและ 2 ปี มาใชบ้ริการท่ีส านกังาน ท าให้ผูท่ี้เขา้ชมเวบ็
ไดท้ราบถึงกฎหมายทัว่ไปท่ีประชาชนควรรู้ และการประพฤติผิดมรรยาททนายความหากตนไดรั้บ
ความเสียหายสามารถร้องเรียนได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับทางส านักงานทนายความจ าแลงและ
ผูใ้ชบ้ริการของส านกังาน 
 


