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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะนิตศิาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

 LW 204 กฎหมายอาญา: ภาคความผดิ (Criminal Law: Offenses) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 3 (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารยป์กรณ์ วญิญหูตัถกจิ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาที ่1 ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ขึน้ไป (ภาคตน้ / 2559) 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 LW 103 กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ไป (Criminal Law: General Principles) 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน    

3402 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 9 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถงึหลกัการ ทฤษฎ ีและสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานความผดิ
ต่างๆ ตามกฎหมายอาญา เช่น ความผดิเกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผดิเกี่ยวกบัการ
ปกครอง ความผดิต่อการอยู่ร่วมกนั ความผดิเกี่ยวกบัการปลอมและการแปลง ความผดิเกี่ยวกบัเพศ 
ความผดิฐานหมิน่ประมาท ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์ความผดิเกีย่วกบัชวีติและรา่งกาย เป็นตน้ 
     
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้และมคีวามเข้าใจถึงหลกัการ ทฤษฎ ีเกี่ยวกบัฐานความผดิต่างๆ 
ตามกฎหมายอาญา 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานความผิดต่างๆ เช่น ความผิด
เกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผดิเกี่ยวกบัการปกครอง ความผดิต่อการอยู่
ร่วมกนั ความผดิเกี่ยวกบัการปลอมและการแปลง ความผดิเกี่ยวกบัเพศ ความผดิฐานหมิน่
ประมาท ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์ความผดิเกีย่วกบัชวีติและรา่งกาย เป็นตน้ 

 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 หลกักฎหมายอาญาภาคความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ไดแ้ก่ ความผดิ
เกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผดิเกี่ยวกบัการปกครอง ความผดิเกี่ยวกบัการยุติธรรม 
ความผดิเกี่ยวกบัศาสนา ความผดิเกี่ยวกบัความสงบสุขของประชาชน ความผดิเกี่ยวกบัการก่อให้เกิด
ภยนัตรายต่อประชาชน ความผดิเกี่ยวกบัการปลอมและการแปลง ความผดิเกี่ยวกบัการค้า ความผดิ
เกี่ยวกบัเพศ ความผดิเกี่ยวกบัชวีติและร่างกาย ความผดิเกี่ยวกบัเสรภีาพและชื่อเสยีง ความผดิเกี่ยวกบั
ทรพัย ์และลหุโทษ 
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 45 ชัว่โมง 
(3 ชัว่โมง*15 
สปัดาห)์ 
 

    

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

ประมาณ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยระบุวนัเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้ักศกึษา
ทราบในชัว่โมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 
 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรียนรู้และจ าแนกปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีการ
สอดแทรกเขา้ในเนื้อหาวชิา เช่น จรรยาบรรณของทนายความในการด าเนินคดอีาญา 

2. เมือ่เขา้ใจกฎหมายอาญาภาคความผดิแลว้ ท าใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ไม่
ปฏบิตัตินฝ่าฝืนกฎหมายอาญาภาคความผดิ 
 

1.2 วธิกีารสอน  

มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน และการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน  

 
1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการเขา้ชัน้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ประเมนิผลจากการอภปิรายและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 



4 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. นักศึกษามคีวามรู้และมคีวามเข้าใจถึงหลกัการ ทฤษฎี เกี่ยวกบัฐานความผดิต่างๆ ตาม
กฎหมายอาญา 

2. นกัศกึษามคีวามเขา้ใจถงึสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานความผดิต่างๆ เช่น ความผดิเกีย่วกบัความ
มัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผดิเกี่ยวกบัการปกครอง ความผดิต่อการอยู่ร่วมกนั ความผดิ
เกี่ยวกบัการปลอมและการแปลง ความผดิเกี่ยวกบัเพศ ความผดิฐานหมิน่ประมาท ความผดิ
เกีย่วกบัทรพัย ์ความผดิเกีย่วกบัชวีติและรา่งกาย เป็นตน้ 

 
2.2 วธิกีารสอน 

 1. การบรรยายและอภปิรายกรณศีกึษาในชัน้เรยีน 
2. การเรยีนรูจ้ากกรณตีวัอยา่ง 
3. การอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 
 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิผลจากการเขา้หอ้งเรยีนและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 

           2. ประเมนิผลจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารบรรยายถงึหลกักฎหมายและการปรบับท
กฎหมายอย่างถูกตอ้ง 

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1.สามารถคน้ควา้ รวมรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอ    
                          ทางออกทีด่ขีองปัญหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้ 
 
      3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็หรอืแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 
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3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
            2. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทัง้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1.    สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และมสี่วนรว่ม
ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

2.     เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบับุคคลอื่น
ในสงัคม โดยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
4.2 วธิกีารสอน 

1. ก าหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน 

2. ใหม้สี่วนรว่มในหอ้งเรยีนและแบ่งปันความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ การรว่มอภปิรายในชัน้เรยีน และ
การวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งในชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเสนอรายงาน 
3. สงัเกตพฤตกิรรมจากการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 

 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสื่อสารและคน้ควา้ขอ้มลู 
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5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาสื่อสาร คน้ควา้ขอ้มลูทาง Internet 
2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัท์เฉพาะทางกฎหมายอาญาภาคความผดิในการ

เรยีนการสอน 
 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการตอบค าถามในหอ้งเรยีน 
2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 

 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน ารายวชิา  
ความผดิเกีย่วกบัความมัน่คง 

     3 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

2 ความผดิต่อเจา้พนกังาน (1)      3 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

3 ความผดิต่อเจา้พนกังาน (2) 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

4 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

5 ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และการแปลง 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

6 ความผดิต่อการอยู่รว่มกนั 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

7 ความผดิเกีย่วกบัเพศ 3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

8 ภาพรวมความผดิเกีย่วกบั
ทรพัย ์

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

9 - สอบกลางภาค -    
10 ความผดิทีม่พีืน้ฐานจากการ

ลกัทรพัย ์
3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า

พพิากษา 
อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

11 ความผดิฐานยกัยอก และ
ฉ้อโกง 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

12 ความผดิฐานกรรโชกและรดี
เอาทรพัย ์โกงเจา้หนี้ 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

13 ความผดิฐานรบัของโจร ท า
ใหเ้สยีทรพัย ์บุกรกุ 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

14 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รา่งกาย 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

15 ความผดิเกีย่วกบัเสรภีาพ 
เปิดเผยความลบั หมิน่
ประมาท ความผดิลหุโทษ 

3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

16 สรปุเนื้อหา  3 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

17 - สอบปลายภาค -    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
 

2.2.3.1 
 

การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน การ
เขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอ และการ
เสนอรายงาน 

1-17 30 

2 2.2.3.2 สอบกลางภาค 9 30 
3 2.2.3.2 สอบปลายภาค 17 40 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

      ศาสตราจารย์ ดร.ทวเีกียรติ มนีะกนิษฐ, ค าอธบิายกฎหมายอาญา ภาคความผดิและลหุโทษ 
(พมิพค์รัง้ที ่10). ส านกัพมิพว์ญิญชูน: กรงุเทพฯ, 2556  

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
        เวบ็ไซตค์น้ค าพพิากษาฎกีา http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. ผูส้อนจะอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และจดุมุง่หมายของรายวชิา 
2. ใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 
3. สอบถามถงึความเขา้ใจของนกัศกึษาทุกครัง้หลงัเลกิเรยีน 
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2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
           ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเองโดยผ่านการสอบถามนักศกึษา และวเิคราะห์ผลการเรยีนของ
นกัศกึษา 
 
3. การปรบัปรงุการสอน  
            ผู้สอนจะน าเอาความคดิเหน็ที่ได้รบัจากการสอบถามนักศกึษาหลงัเลกิเรยีน และประเมนิการ
สอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไปสรุปจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อปรบัปรุงเนื้อหา
และวธิกีารสอนในรายวชิาครัง้ต่อไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เลอืกข้อสอบ 
รวมทัง้มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ผูส้อนจะไดน้ าขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษามาประมวล เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอน ทัง้ดา้นเน้ือหา  
และวธิกีารเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 

 
 

 


