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สารบัญ 

หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป       3 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     5 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     6 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    7 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    16 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  17 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะนิติศาสตร์ 
  

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
  

      0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบญัญติัทัว่ไป 
 

2.  จ านวนหน่วยกติ   

    3(3-0-6) 
  

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 

    หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เป็นรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 
   

 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รองศาตราจารยก์รกฎ  ทองขะโชค     วทิยาเขตสงขลา 
    อาจารยภ์าณุวฒัน์        ปานแกว้          วทิยาเขตพทัลุง 
 

5.  ภาคเรียน/ช้ันปีที่เรียน    
     2/2561 ชั้นปีท่ี 1 
 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
  ไม่มี 
 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   



 3 

 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 
   

      คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา/วทิยาเขตพทัลุง 
 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
   

   16 พฤษภาคม 2561
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 

            1.1   เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และเขา้ใจ มีจิตส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคมและสาระส าคญัขั้น
พื้นฐานของกฎหมายในทางอาญา 1 บทบญัญติัทัว่ไปได ้

         1.2   เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นสามารถและ
ใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศในการสืบคน้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นกฎหมายอาญา 1 บทบญัญติัทัว่ไปและ
วทิยาการทางอาญาได ้

         1.3   เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้กฎหมาย วินิจฉัยตวัอย่างกรณีกฎหมาย
อาญา 1 บทบัญญัติทั่วไปได้ รวมถึงมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการใช้กฎหมายอาญา 1 
บทบญัญติัทัว่ไปได ้

         1.4   เพื่อให้นิสิตใช้กฎหมายอาญา 1 บทบัญญัติทั่วไปได้ โดยมีความสามารถเคารพต่อระเบียบสังคม  
และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ่ื้น มีจิต
อาสาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคมเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ี
มีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 

        1.6  เพื่อให้นิสิตมีความตระหนกัถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนน้ความมีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ
อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทด มีจิต ส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม และตระหนกัและเห็นคุณค่า
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นสังคมสามารถใชท้กัษะในการใชก้ฎหมายอาญา 1 บทบญัญติัทัว่ไปได ้         

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้และปรับกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์กฎหมาย
ยคุโลกาภิวฒิน์ 
 
 2.2  เพื่อใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้สาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 2.3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้นการสร้างบณัฑิต
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัทัว่ไปในกฎหมายอาญา การใชก้ฎหมายอาญา โทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั  ความรับผดิในทางอาญา การ
พยายามกระท าความผดิ ตวัการและผูส้นบัสนุน การกระท าความผดิหลายบทหรือหลายกระทง  การกระท าความผดิ
อีก อายคุวาม และหลกักฎหมายท่ีใชแ้ก่ความผดิลหุโทษ            

 
2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

...45.... ชัว่โมง/ภาคเรียน - - ....96... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
  
วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม จ านวน 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์โดยการ
ประกาศใหนิ้สิตทราบทางเวป็ไซดห์รือติดประกาศหนา้ห้องท างานของอาจารย์ 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ 
การวเิคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
0801121 อาญา

1 
                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเนน้ความมีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อน
นอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทน
และยดึหลกัธรรมในการด าเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียง 

(1) สอดแทรกระหว่างการเรียนการ
สอนในทุกคร้ัง 
(2) การแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผดิชอบและความมีน ้าใจ 
(3) การปฏิบติัตนอนัเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีของอาจารยผ์ูส้อน 
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้ น
เรียนและนอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับ ผิ ด ช อ บ ใน ก าร ส่ ง ง าน ต าม
ก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติั
ตน ต าม ระ เบี ยบ ขอ งคณ ะแล ะ
มหาวทิยาลยั 
 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์น
สังคมพหุวฒันธรรม รวมถึง
การเคารพ สิทธิมนุษยชน   

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยติุธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเขา้ใจใน

ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติ ชีวติและสังคม 

มีการบรรยาย การอภิปราย การท า
รายงานกลุ่มและรายงานเด่ียว การ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมทั้งเชิญ
วทิยากรมาบรรยาย 

(1) ประเมินจากผลงาน  
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  
 

 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา คน้ควา้ และเพิ่มพูน
ทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ี
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

กวา้งไกลสามารถ
 บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเอง
และสังคมได ้

 2.3 มีทกัษะปฏิบติัดา้น
กฎหมาย 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมาย
มาใชก้บัขอ้เทจ็จริงใน
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ใชก้ระบวนการกลุ่มในการอภิปราย 
สะทอ้นความคิด การคิดวเิคราะห์
และสังเคราะห์ การท าแฟ้มวิเคราะห์
ข่าวตลอดภาคการศึกษา 

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม 
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย 
(3) ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอ 
  3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไป
สร้างสรรคส์ังคม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

(1) ท ากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ
ในชั้นเรียน 
(2) ท ากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ
นอกชั้นเรียน 
 

(1) ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหวา่งบรรยายในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
(3) ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิง
วนิิจฉยัตามหลกักฎหมาย 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น 

 4.3 จิตอาสาและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม 

 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบั
สมาชิกในสังคมท่ีมีความ
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

หลากหลายทางวฒันธรรมได้
อยา่งมีความสุข 

 4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พฒันาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

  

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบคน้รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น 
น าเสนอ และส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

(1) การสอนโดยใช ้power point 
ประกอบ การบรรยาย การท ารายงาน
โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้ น
เรียน 
(2) ประเมินจากผลการสอบยอ่ย 
(3) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิง
วนิิจฉยั  

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 

 5.3 มีทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัต่อการท างานท่ี
เก่ียวกบักฎหมายได ้

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 

-ลกัษณะของกฎหมายอาญา 
1. ความหมายของกฎหมายอาญา 
2. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดความผดิทาง
อาญา 
3. เอกลกัษณ์ของกฎหมายอาญา 

-การใช้กฎหมายอาญายอ้นหลัก
เพื่อเป็นคุณแก่ผูก้ระท าความผดิ 

กฎหมายท่ีบัญญั ติในภายหลักยกเลิก
ความผิดตามกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระท า
ความผดิกฎหมายท่ีบญัญติัในภายหลงัมิได้
ยกเลิกความผิดกฎหมาย ท่ีใช้ขณะกระท า 
แต่มีความแตกต่างกนั 

 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา / 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 

2 -โครงสร้างความผิดทางอาญา  
1. การกระท าครบ ตาม “องคป์ระกอบท่ี
กฎหมายบญัญติั” 
2. การกระท าไม่มีกฎหมายยกเวน้ความผดิ 
3. การกระท าไม่มีกฎหมายยกเวน้โทษ 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 

3 โครงสร้างขอ้ท่ี 1 
กระท าครบตามองคป์ระกอบท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
1. ตอ้งมีการกระท า 
2. การกระท าครบ “องคป์ระกอบภายนอก” 
3. การกระท าครบ “องคป์ระกอบภายใน” 
 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4 โครงสร้างขอ้ท่ี 1 (ต่อ) 
4. ผลของการกระท าสัมพนัธ์กบัการ
กระท าตามหลกัในเร่ืองของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการการท าและผลของการกระท า 
 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 
 

5 โครงสร้างขอ้ท่ี 2 
  การกระท าท่ีไม่มีกฎหมายยกเวน้ความผดิ 
  การกระท าท่ีมีกฎหมายยกเวน้ความผดิ 
  -กฎหมายยกเวน้ความผดิในประมวล
กฎหมายอาญา 
    ป้องกนั 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 

6 โครงสร้างขอ้ท่ี 3 
การกระท าท่ีไม่มีกฎหมายยกเวน้โทษ 
 -การกระท าท่ีมีกฎหมายยกเวน้โทษ 
    (1) จ าเป็น 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 

7 โครงสร้างขอ้ท่ี 3 (ต่อ) 
 -การกระท าท่ีมีกฎหมายยกเวน้โทษ 
   (2) อายนุอ้ย 
   (3) คนวกิลจริต 
   (4) ผูมึ้นเมา 
   (5) ค าสั่งท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายของเจา้
พนกังาน 
   (6) การกระท าความผดิเก่ียวกบัทรัพย์
ความผดิระหวา่งสามีและภรรยา 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 
 

8 สัปดาห์แห่งการสอบกลางภาคของคณะ
และสาขาอ่ืน 

- - - 
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9 เหตุลดโทษ 
 -บนัดาลโทสะ 

3 บ ร ร ย า ย /ก ร ณี ศึ ก ษ า / 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

10 การกระท าความผดิโดยพลาดและส าคญั
ผดิ 
-การกระท าโดยพลาด 
-การกระท าโดยส าคญัผดิในตวับุคคล 

3 บรรยาย / กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 

11 -การส าคญัผิดในขอ้เทจ็จริง 
  (1) ส าคญัผดิวา่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหก้าร
กระท าไม่เป็นความผดิ 
  (2) ส าคญัผดิวา่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหก้าร
กระท าไม่ตอ้งรับโทษ 
  (3) ส าคญัผดิวา่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงให้
ผูก้ระท าความไดรั้บโทษนอ้ยลง 

3 บรรยาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 
 
 

 
12 การพยายามกระท าความผดิ 

 -พยายามกระท าความผดิ 
 -พยายามกระท าความผดิท่ีเป็นไปไม่ได้
อยา่งแทจ้ริง 
 -การยบัย ั้งกลบัใจ 

3 บรรยาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 
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13 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกระท าความผดิตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป 
(1) ตวัการ 
(2) ผูใ้ช ้
(3) ผูส้นบัสนุน 
การกระท าความผดิหลายบทหลายกระทง 
(1) กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
(2) หลายกรรมต่างกนั 

3 บรรยาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 

14 ขอบเขตการใชก้ฎหมายอาญา 
(1) หลกัดินแดน 
(2) หลกัอ านาจลงโทษสากล 
(3) หลกับุคคล 
(4) หา้มศาลลงโทษอีก 

 

3 บรรยาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
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15 โทษ 
(1) ประเภทของโทษ 
    -โทษประหารชีวิต 
    -โทษจ าคุก 
     1) การค านวณระยะเวลาจ าคุก 
     2) การรับโทษจ าคุก 
     3) การเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นโทษกกัขงั 
     4) การยกโทษจ าคุก 
     5) รอการลงโทษ รอการก าหนดโทษ 
  -โทษกกัขงั 
    1)โทษกกัขงัจะใชแ้ก่ผูก้ระท าคามผดิใน 
กรณีดงัต่อไปน้ี 
    1.เปล่ียนมาจากโทษจ าคุก 
    2.เปล่ียนมาจากโทษปรับ 
    3.ขดัขืนค าพิพากษาให้ยดึทรัพยสิ์น 
    4. ไม่ยอมท าทณัฑบ์นหรือยอมท าแต่หา
ประกนัไม่ได ้
     2) ลกัษณะของโทษของกกัขงั 
     3) สภาพความเป็นอยูแ่ละการท างาน 
ในขณะถูกกกัขงั 
     4) การเปล่ียนโทษกกัขงัเป็นโทษจ าคุก 
 -โทษปรับ 
    1) หนา้ท่ีของผูถู้กลงโทษปรับ 
    2) บทบงัคบัเพื่อใหไ้ดช้ าระค่าปรับ 
    3) การกกัขงัแทนค่าปรับ 
    4) การยกโทษปรับ 
    5) การปรับจ าเลยหลายคน 
    6) ผลของการท่ีผูต้อ้งหาน าเงินค่าปรับ
มาช าระ 
 
 
 

3 บรรยาย/ กรณีศึกษา/ 
PowerPoint/ศึกษาจาก
ผลการวจิยั  
เร่ือง ยุติธรรมชุมชน: ศึกษา
การลงโทษผู้กระท าความผดิ
ทางอาญาโดยชุมชน 

รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

16 -โทษริบทรัพยสิ์น 
 -การเพิ่มโทษ ลดโทษ 
   วธีิการเพื่อความปลอดภยั 
-อายคุวามฟ้องคดี 
-การลงโทษผู้กระท าความผดิโดยชุมชน 

  รศ.กรกฎ 
ทองขะโชค 
อ.ภาณุวฒัน์ 
ปานแกว้ 

 

  
สัปดาห์ที ่18 สอบปลายภาค 

 
2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 

( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน/ลกัษณะการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

(ขอ้ 1.3, 1.4) 
สังเกตพฤติกรรม/การท ารายงาน
กลุ่ม 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ดา้นความรู้/ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 3.1, 3.2) 

สอบกลางภาคเรียน 
 

9 
 

40% 
 

สอบปลายภาคเรียน 17-18 60% 

3 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลฯ (ขอ้ 4.1, 
4.3) 

ความร่วมมือในการท างานกลุ่มของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 ดา้นการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.4) 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การจดัท ากิจกรรมกลุ่ม 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การส่งงานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน  

ทุกสัปดาห์ - 
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หมวดที ่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลกั 
   - ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ.(2554). ค  าอธิบายกฎหมายอาญาภาคทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ: วญิญูชน 
   -เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.(2546) ค  าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ ์ 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ภาษาไทย 
    -กรกฎ ทองขะโชค.ดนัย ศรีจุฑาธนุฑฑาม.ธีรพร ทองขะโชค.(2554).โครงการวิจยัเร่ือง“ยุติธรรมชุมชน: ศึกษา

การลงโทษผู ้กระท าความผิดทางอาญาโดยชุมชน” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) ผูส้นับสนุนทุนหลกั และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 
สนบัสนุนทุนร่วม 

   -ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ.์(2552).กฎหมายอาญา: หลกัและปัญหา คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -แสวง บุญเฉลิมวภิาส.(2549). หลกักฎหมาอยอาญา. คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -จิตติ ติงศภทิัย.์(2546). กฎหมายอาญา 1  ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
   -คณิต ณ นคร.(2548). ประมวลกฎหมาย หลกักฎหมายและพื้นฐานการเขา้ใจกรุงเทพ : นิติธรรม 
 

2. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
     -กรกฎ ทองขะโชค.(2554). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายอาญา 1 : บทบญัญติัทัว่ไป 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
              1.1  ประเมินผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
 
     1.2  ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิาทั้งดา้นวธีิสอนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ดว้ยระบบเครือข่ายดว้ยระบบมหาวทิยาลยั 
 
              1.3  เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกคาบระหวา่งท าการ
สอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

โดยการจดัประชุมระดมความคิดเห็นโดยอาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียนและเปิดโอกาสใหผู้ส้อนได้
ทบทวน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
    3.1  ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวธีิสอนจากผลการประเมินการสอนประสิทธิผลจากรายวิชา
มาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
            3.2  ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆ มาใชป้รับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
             3.3  กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/เพื่ออภิปรายรายวิชาเพื่อใหเ้หมาะสม ทนัสมยั 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
              4.1  ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทบทวนเกรดคะแนนของนิสิต 
       4.2  ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนน และเกรด ก่อนส่งเกรดใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผล 
              4.3  ก่อนสอบปลายภาคประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 

 4.4  คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนาน ามาสรุปผลและ
พฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหนา้ 
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