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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/

ภาควิชา  

คณะนติศิาสตร ์

 

หมวดที 1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหสัและชือรายวิชา  

 LW 103 กฎหมายอาญา: ภาคทวัไป (Criminal Law: General Principles) 

2. จาํนวนหน่วยกิต   

 3 (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน 

 อาจารยป์กรณ์ วญิ หูตัถกจิ 

5.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาท ี  สําหรบันักศกึษาชนัปีท ี1 ขนึไป (ภาคปลาย / 2558) 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

8. สถานทีเรียน    

 33 2 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

 18 พฤศจกิายน 2558 
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถึงหลกัการ ทฤษฎ ีและสาระสําคญัเกยีวกบัลกัษณะของ

กฎหมายอาญา ขอบเขตของการใชก้ฎหมายอาญา โครงสรา้งความรบัผดิในทางอาญา ผูเ้กยีวขอ้งในการ

กระทําความผดิตังแต่ 2 คนขนึไป การกระทํากรรมเดยีวหรอืหลายกรรมต่างกนั และโทษทางอาญา 

 

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพอืให้นักศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจถึงหลักการ ทฤษฎี และสาระสําคัญเกียวกับ

ลกัษณะของกฎหมายอาญา และขอบเขตของการใชก้ฎหมายอาญา 

2. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจถึงโครงสรา้งความรบัผดิในทางอาญา ซงึประกอบดว้ยการกระทําครบ 

“องคป์ระกอบ” ทกีฎหมายบญัญตัิ การกระทําไม่มกีฎหมายยกเว้นความผดิ และการกระทํา

ไม่มกีฎหมายยกเว้นโทษ รวมถงึเหตุลดโทษ การพยายามกระทําความผดิ 

3. เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจถึงกรณีการกระทําผดิทมีผีูเ้กยีวขอ้งในการกระทําความผดิตงัแต่ 2 คน

ขนึไป การกระทํากรรมเดยีวหรอืหลายกรรมต่างกนั และโทษทางอาญา 

 

 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 หลกัทวัไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ได้แก่ หลกัทัวไปว่าด้วยการ

กระทํา สภาวะจติใจ และโทษ 

 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 45 ชวัโมง 

(3 ชวัโมง*15 

สปัดาห)์ 
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3. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

ประมาณ  ชวัโมงต่อสปัดาห ์โดยระบุวนัเวลาไว้ในประกาศหน้าห้องพกัอาจารย ์และแจง้ใหนั้กศกึษา

ทราบในชวัโมงแรกของการสอน และแจ้งใหนั้กศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 

 

 

หมวดที 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 

1. สามารถเรียนรู้และจําแนกปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีการ

สอดแทรกเขา้ในเนือหาวชิา เช่น จรรยาบรรณของทนายความในการดําเนินคดอีาญา 

2. เมอืเขา้ใจกฎหมายอาญาแลว้ ทําให้เกดิความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ไม่ปฏบิตัตินฝ่า

ฝืนกฎหมายอาญา 

1.2 วธิกีารสอน  

มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน มกีาร และการอภปิรายหน้าชนัเรยีน  

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

. ประเมนิจากการเขา้ชนัเรยีนอย่างสมําเสมอ 

2. ประเมนิผลจากการอภปิรายและมสี่วนร่วมในชนัเรยีน 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ทตี้องไดร้บั  

1. นักศกึษามีความรู้และมีความเขา้ใจถงึหลกัการ ทฤษฎี และสาระสําคญัเกยีวกบัลกัษณะของ

กฎหมายอาญา และขอบเขตของการใชก้ฎหมายอาญา 

2. นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ซึงประกอบด้วยการกระทําครบ 

“องคป์ระกอบ” ทกีฎหมายบญัญตัิ การกระทําไม่มกีฎหมายยกเว้นความผดิ และการกระทํา

ไม่มกีฎหมายยกเว้นโทษ รวมถงึเหตุลดโทษ การพยายามกระทําความผดิ 

3. นักศกึษาเขา้ใจถงึกรณีการกระทําผดิทมีผูี้เกยีวขอ้งในการกระทําความผดิตังแต่ 2 คนขนึไป 

การกระทํากรรมเดยีวหรอืหลายกรรมต่างกนั และโทษทางอาญา 
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2.2 วธิกีารสอน 

 . การบรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาในชนัเรยีน 

. การเรยีนรู้จากกรณีตวัอย่าง 

. การอภปิรายร่วมกนัในชนัเรยีน 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 . ประเมนิผลจากการเขา้หอ้งเรยีนและมสีว่นร่วมในชนัเรยีนอย่างสมําเสมอ 

          . ประเมนิผลจากคําตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์มีกีารบรรยายถงึหลกักฎหมายและการปรบับท

กฎหมายอยา่งถูกต้อง 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทตีอ้งพฒันา 

.สามารถคน้ควา้ รวมรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอ    

                    ทางออกทดีขีองปัญหาทเีกดิขนึ  

2. สามารถนําความรูท้ไีดไ้ปวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ทเีกดิขนึได้  

     3.2 วธิีการสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะห์กรณตีวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทเีกดิขนึ 

2. การมอบหมายให้นักศกึษาคน้ควา้ด้วยตวัเองนอกชนัเรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหนั้กศกึษาแสดงความคดิเหน็หรอืแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 

 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 . ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

            2. ประเมนิจากคําตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห์ ทงัการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตี้องพฒันา  

.    สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทไีดร้บัมอบหมาย ทํางานร่วมกบัผูอ้นื และมสี่วนร่วม

ในการแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึ 

.     เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ดีกีบัผูอ้นื และสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอนื

ในสงัคม โดยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสงัคมทเีปลยีนแปลงตลอดเวลา 
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4.2 วธิกีารสอน 

1. กําหนดใหนั้กศกึษาค้นควา้เพมิเติมนอกหอ้งเรยีน 

2. ใหม้สี่วนร่วมในหอ้งเรยีนและแบ่งปันความคดิเห็นซงึกนัและกนั 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็น การร่วมอภิปรายในชนัเรยีน และ

การวเิคราะห์กรณตีวัอยา่งในชนัเรยีน 

2. ประเมนิจากการเสนอรายงาน 

3. สงัเกตพฤตกิรรมจากการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 

 

. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทต้ีองพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสอืสารกบัผู้อนืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสอืสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหนั้กศกึษาสอืสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายอาญาภาคทวัไปในการเรยีน

การสอน 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการตอบคําถามในหอ้งเรยีน 

2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชา และหลัก

ทัวไปของกฎหมายอาญา: 

ภาคทวัไป 

     3 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

2 ลกัษณะของกฎหมายอาญา 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

3 ขอบเขตของการใช้กฎหมาย

อาญา 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

4 โครงสรา้งความรบัผดิทาง

อาญา: การกระทําครบ 

“องคป์ระกอบ” ทกีฎหมาย

บญัญตั ิ

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

5 องคป์ระกอบภายนอก: การ

กระทาํทางอาญา และการ

พยายามกระทาํความผดิ 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

6 องคป์ระกอบภายใน (1): 

เจตนาประสงคต่์อผลและ

เลง็เหน็ผล 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

7 องคป์ระกอบภายใน (2): 

สําคญัผดิในตวับุคคลและ

การกระทาํโดยพลาด 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

8 สําคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิ 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

9 - สอบกลางภาค -    

10 ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

กระทาํและผล 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 
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สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือทีใช้  
ผู้สอน 

11 การกระทาํทมีกีฎหมาย

ยกเวน้ความผดิ: ป้องกนั 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

12 การกระทาํทมีกีฎหมาย

ยกเวน้โทษ: จําเป็น 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

13 เหตุลดโทษ  3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

14 ผูเ้กยีวขอ้งในการกระทาํ

ความผดิตงัแต่ 2 คนขนึไป 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

15 การกระทาํในกรรมเดยีวหรอื

หลายกรรมต่างกนั และโทษ

ทางอาญา 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / คํา

พพิากษา 

อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

16 บรรยายสรุป 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ  อ.ปกรณ์  

วญิ หูตัถกจิ 

17 - สอบปลายภาค -    

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม
ที  

 

ผลการเรียนรู*้  

 

วิธีการประเมิน  
 

 

กาํหนดเวลา
การประเมิน 

(สปัดาหที์) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
 

2.2.3.1 
 

การมส่ีวนร่วมในชนัเรยีน การ
เขา้หอ้งเรยีนสมําเสมอ และการ
เสนอรายงาน 

1-17 30 

2 2.2.3.2 สอบกลางภาค 9 30 
3 2.2.3.2 สอบปลายภาค 17 40 

* ระบุผลการเรยีนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
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หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

      . ดร.เกยีรติขจร วจันะสวัสด,ิ คําอธบิายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญตัิทวัไป. สํานักพมิพ์

พลสยาม พรนิตงิ (ประเทศไทย): กรุงเทพฯ,  (พมิพค์รงัท ี10)  

      . รศ. ดร.ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคทัวไป. สํานักพมิพ์วญิ ูชน 

(ประเทศไทย): กรุงเทพฯ, 5 (พมิพค์รงัท ี14) 

 

. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

        เวบ็ไซต์คน้คําพพิากษาฎีกา http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp 

 

 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ผูส้อนจะอธบิายใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

2. ใหนั้กศกึษาประเมนิการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 

3. สอบถามถงึความเขา้ใจของนักศกึษาทุกครงัหลงัเลกิเรยีน 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

           ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเองโดยผ่านการสอบถามนักศกึษา และวเิคราะห์ผลการเรยีนของ

นักศกึษา 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  

            ผูส้อนจะนําเอาความคดิเห็นทไีด้รบัจากการสอบถามนักศกึษาหลงัเลกิเรียน และประเมินการ

สอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไปสรุปจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพอืปรบัปรุงเนือหา

และวธิกีารสอนในรายวชิาครงัต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เลือกขอ้สอบ 

รวมทังมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ผูส้อนจะไดนํ้าขอ้คดิเหน็ของนักศกึษามาประมวล เพอืปรบัปรุงการเรยีนการสอน ทงัดา้นเนือหา  

และวธิกีารเรยีนการสอน เพอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันักศกึษาในรุ่นต่อไป 

 

 

 


