
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/

ภาควิชา  

คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทวัไป 

 

รหสัและชือรายวิชา LW 006  กฎหมายเกยีวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

1. จาํนวนหน่วยกิต  หน่วยกติ  

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา หลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเลอืกเสร ี

3. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน     อ.ดร.ณฐัรกิา จูงพล 

4.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน    ภาคปลาย-  สาํหรบันักศกึษาชนัปีท ี3 

5. รายวิชาทีต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    ไม่ม ี

6. รายวิชาทีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่ม ี

7. สถานทีเรียน   หอ้ง 21205 

8. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด   17 ธนัวาคม 2558 

 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึลกัษณะ ความหมาย และประเภทต่างๆของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

1.2 เพือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียต่างๆทีเกียวข้องกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

1.3 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําหลกักฎหมายทสีาํคญัไปปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัอาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิแต่ละประเภทได ้

1.4  เพอืใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห์กรณีศกึษาทเีกยีวขอ้งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ

และสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ 
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2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- 

 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการก่อตัวของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเกียวกับความผิดจากหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Crime) 

มาตรการ และกลไกของรัฐในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี รวมถึงการ

ได้เปรยีบในวถิีทางธุรกจิโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ เช่น ความผดิเกยีวกบัการจารกรรม

ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โทรสาร การดักฟังทางโทรศัพท์ (Were Tapping) ฯลฯ ตลอดจนกฎหมาย

เกยีวกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 

 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

          ชวัโมง 

(2 ชวัโมง x 15

สปัดาห)์ 

- - - 

  

3. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

2 ชวัโมง วนัพฤหสับดี เวลา 8.30-10.20 น. 

 

 

หมวดที 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 

  1) เน้นใหนั้กศกึษาตระหนักถงึคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ ซอืสตัย์สุจริต ต่อตอนเองและสงัคม 

และต้องยดึมนัในจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

2)  ปลูกฝังให้นักศกึษาเคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อนืไม่เลอืกปฏบิตัิ รวมทงัเคารพ

ในคุณค่าและศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย ์

3)  ปลูกฝังใหน้ักศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์อง

องคก์รและสงัคมไม่เลอืกปฏบิตั ิ 

 

1.2 วธิกีารสอน  

อาจารย์ผูส้อนจะบรรยายในชันเรยีน โดยการเรยีนการสอนจะเน้นใหนั้กศกึษามีส่วนร่วมในชนั

เรยีนและแลกเปลยีนความคดิเหน็โดยอาจารย์จะยกอุทาหรณ์ประกอบหลกักฎหมายในแต่ละเรอืง ในการ

สอนผูส้อนจะแจกเอกสารการสอนและใช ้Power Point สลบักนั 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1)  ประเมนิจากพฤติกรรมของนักศกึษาในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากการเขา้เรยีนอย่างตรงเวลาและสมําเสมอ 

3)  ประเมนิจากการส่งงานและผลงานทไีดร้บัมอบหมาย 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ทตี้องไดร้ับ  

1)  เน้นใหนั้กศกึษามคีวามรูท้างกฎหมายเดยีวกบัตราสารพาณชิย์ในภาคทฤษฎตีามตวับท

กฎหมาย 

               2)  กระตุน้ใหนั้กศกึษาฝึกใชท้กัษะในการวเิคราะหเ์พอืนําไปใชใ้นภาคปฏบิตั ิ

 

2.2 วธิกีารสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎใีนหอ้งเรยีน 

2)  มอบหมายใหนั้กศกึษาร่วมกนัอภปิรายหาคําตอบในหอ้งเรยีน 

3)  ฝึกให้นักศึกษาได้สามารถตอบคําถามเกียวกับกฎหมายตัวเงินได้ ทังคําถามในลักษณะ

อธบิายและคําถามทตี้องนําไปปรบัใช ้
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2.3 วธิกีารประเมนิผล 

1)  ประเมนิจากการอภิปรายรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากคําตอบเชงิวเิคราะหท์มีกีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทตีอ้งพฒันา 

1)  เน้นใหนั้กศกึษาคดิอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล และเป็นวทิยาศาสตร์ 

2)  ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาสบืค้น รวบรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห์ และสงัเคราะหท์ฤษฎขีอง

กฎหมายลกัษณะเกยีวกบัตราสารพาณิชย ์

3)  เน้นใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูเ้กยีวกบักฎหมายเกยีวกบัตราสารพาณิชยม์าปรบัใชก้บั

สถานการณ์จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4) กระตุ้นใหนั้กศกึษาฝึกใชท้กัษะในการใหค้าํแนะนําปรกึษาทางกฎหมายใหก้บับุคคลอนืได ้

 

3.2 วธิกีารสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎใีนหอ้งเรยีน 

2)  มอบหมายใหนั้กศกึษาร่วมกนัอภปิรายหาคําตอบในหอ้งเรยีน 

3)  มอบหมายใหนั้กศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

1)  ประเมนิจากการอภิปรายรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากผลงานทไีดร้บัมอบหมายให้ค้นควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

3)  ประเมนิจากคําตอบเชงิวเิคราะหท์มีกีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตี้องพฒันา  

1)  กระตุ้นใหนั้กศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทไีดร้บัมอบหมาย 

2)  ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาสร้างความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งตนเองและบุคคลอนื 
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3)  เน้นใหนั้กศกึษาสามารถพฒันาตนเองและปรบัตัวให้เขา้กบัการเปลยีนแปลงทเีกดิขนึใน

สงัคม 

4)  ฝึกใหนั้กศกึษามคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้ามทดี ีสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืไดด้ ี

 

4.2 วธิกีารสอน 

1)  ประเมนิจากการอภิปรายรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากผลงานทไีดร้บัมอบหมายให้ค้นควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1)  ประเมนิจากการการมส่ีวนร่วมในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากวธิกีารและผลงานทไีดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้ด้วยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

  

. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทต้ีองพฒันา 

1)  กระตุน้ใหนั้กศกึษาใชภ้าษาไทยในการสอืสารกบัผู้อนืได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2)  เน้นใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจและสามารถใช้ศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสอืสารและคน้ควา้หาขอ้มูล 

 

5.2 วธิกีารสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎใีนหอ้งเรยีน 

2)  มอบหมายใหนั้กศกึษาร่วมกนัอภปิรายหาคําตอบในหอ้งเรยีน 

3)  มอบหมายใหนั้กศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1)  ประเมนิจากการอภิปรายรว่มกนัในหอ้งเรยีน 

2)  ประเมนิจากผลงานทไีดร้บัมอบหมายให้ค้นคว้าดว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดา

หที์ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน/สือที

ใช้  

ผู้สอน 

1 ทฤษฎ ีประวตัคิวามเป็นมาของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิภาพรวมของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูงพล 

2    ลกัษณะ ประเภท และขอบเขต ของ  

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

    ความแตกต่างของอาชญากรรมทาง        

เศรษฐกจิกบัอาชญากรรมประเภทอนื 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

3 แนวคดิ ทฤษฎีและหลกัเกณฑใ์นการ

กําหนดความผดิ อาชญากรรมคอเชติขาว 

 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

4 กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และ อาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิกบัการบงัคบัใช้กฏหมาย 

 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

5 องคก์รอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิทเีกยีวกบั

สถาบนัการเงนิ ตลาดทุนการฟอกเงนิ 

 

 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

เกยีวกบัภาษีอากร 

 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

 สอบกลางภาค    

 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 2 อภปิราย/ อ.ดร.ณฐัรกิา จูง
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สปัดา

หที์ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน/สือที

ใช้  

ผู้สอน 

เกยีวกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ แบบฝึกหดั พล 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

เกยีวกบัเงนินอกระบบ 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิเกยีวกบั

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

12 อาชญากรรมเศรษฐกจิเกยีวกบัความผดิ

ทางคอมพวิเตอร์ การซอืขายออนไลน์ 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

13 รูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ

รูปแบบอนืๆ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

เกยีวกบั ทรพัยากรและสงิแวดลอ้ม การ

กกัตุนสนิค้าการฉ้อโกงในการซอืขาย

สนิค้าล่วงหน้า 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

14 ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเกยีวกบั

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

 

2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

15 ผลกระทบของอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

16 รายงานหน้าชนัเรยีน 2 อภปิราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัรกิา จูง

พล 

 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม
ที 

 

ผลการ
เรียนรู้* 

 

วิธีการประเมิน 
 

 

กาํหนดเวลาการ
ประเมิน (สปัดาห์

ที) 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 

1 2.1, 4.1, 5.1 การมส่ีวนร่วมในการอภปิรายใน
หอ้งเรยีน 

2-14 S/U 

2 1.1 การทาํแบบทดสอบในหอ้งเรยีน 2-14 5% 
3 3.1 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก

หอ้งเรยีน 
2-14 5% 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้

 

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

คําอธบิายกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ ศ.วรีะพงษ์ บุญโญภาส 

 

. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

         คน้ควา้หาขอ้มูลเพมิเตมิจาก Internet 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ส่งเสรมิใหน้ักศึกษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และมสี่วนร่วมในการพฒันา

รายวชิาผ่านระบบประเมนิ Online 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 อาจารย์ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศกึษา และทํารายงาน

สรุปพฒันาการนักศกึษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขหรอืปรบัปรุงรายวชิา 
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3. การปรบัปรงุการสอน  

 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพอืหาแนวทาง

ปรบัปรุงแกไ้ข 

 ปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศกึษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็น

ผูต้รวจรบัรองผลสมัฤทธขิองนักศกึษา 

 มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวชิา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวชิาการพจิารณา 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 นําขอ้คดิเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพอืการปรบัปรุงการเรียนการสอน ทงัใน

ดา้นเนือหา และวธีกีารเรยีนการสอนใหด้ยีงิขนึ 

 


