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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0801121

กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทวั่ ไป

2. จานวนหน่ วยกิต

3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็ นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รองศาตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค วิทยาเขตสงขลา
อาจารย์ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
วิทยาเขตพัทลุง
5. ภาคเรียน/ชั้ นปี ที่เรียน
2/2561 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
2

ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ ผ้ เู รียน
1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ และเข้าใจ มีจิตสานึ กรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคมและสาระสาคัญขั้น
พื้นฐานของกฎหมายในทางอาญา 1 บทบัญญัติทวั่ ไปได้
1.2 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื บค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็นสามารถและ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื บค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาญา 1 บทบัญญัติทวั่ ไปและ
วิทยาการทางอาญาได้
1.3 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้ กฎหมาย วินิจฉัยตัวอย่างกรณี กฎหมาย
อาญา 1 บทบัญ ญัติ ท ั่ว ไปได้ รวมถึ ง มี ค วามมุ่ ง มั่น ใฝ่ รู ้ เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ในการใช้ ก ฎหมายอาญา 1
บทบัญญัติทวั่ ไปได้
1.4 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ใช้ก ฎหมายอาญา 1 บทบัญ ญัติ ท ั่ว ไปได้ โดยมี ค วามสามารถเคารพต่ อ ระเบี ย บสั ง คม
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุ มชน และสังคม มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น มีจิต
อาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุ มชนและสังคมเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
1.6 เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทด มีจิต สานึ กรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม และตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมสามารถใช้ทกั ษะในการใช้กฎหมายอาญา 1 บทบัญญัติทวั่ ไปได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้และปรับกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์กฎหมาย
ยุคโลกาภิวฒ
ิ น์
2.2 เพื่อให้นิสิตได้เรี ยนรู ้สาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้างบัณฑิต
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักทัว่ ไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การ
พยายามกระทาความผิด ตัวการและผูส้ นับสนุน การกระทาความผิดหลายบทหรื อหลายกระทง การกระทาความผิด
อีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุ โทษ
2. หัวข้ อและจานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคเรียน
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

...45.... ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

-

....96... ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่ม จานวน 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์โดยการ
ประกาศให้นิสิตทราบทางเว็ปไซด์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางานของอาจารย์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1
0801121 อาญา 
1

1.2


1.3


1.4


2. ความรู้
2.1


2.2


ผลการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเน้นความมีวินยั ซื่อสัตย์
สุ จริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
และยึดหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวติ อย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ใน
สังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึง
การเคารพ สิ ทธิมนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ด้ านความรู้
 2.1 มีความรู ้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ชีวติ และสังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน
ทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่

2.3

3. ทักษะ
ทางปัญญา
3.1 3.2
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
  

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ
5.1 5.2 5.3 5.4
 

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

(1) สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการ
สอนในทุกครั้ง
(2) การแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
ความมีวินยั ใฝ่ รู ้ ความซื่ อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและความมีน้ าใจ
(3) การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่
ดีของอาจารย์ผสู ้ อน

(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในชั้ น
เรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก าร ส่ งง าน ต าม
กาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ต น ต าม ระ เบี ย บ ข อ งค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย

มีการบรรยาย การอภิปราย การทา
รายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย

(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค
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ผลการเรียนรู้
กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ
ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได้
2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ น
กฎหมาย
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กบั ข้อเท็จจริ งใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู ้ไป
สร้างสรรค์สังคม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่น
 4.3 จิตอาสาและทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม
4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย
สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การทาแฟ้มวิเคราะห์
ข่าวตลอดภาคการศึกษา

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
(2) ประเมิ น การแสดงความคิ ดเห็ น
และการอภิปราย
(3) ประเมิ น จากผลงานและการ
นาเสนอ

(1) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
ในชั้นเรี ยน
(2) ทากิ จกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
นอกชั้นเรี ยน

(1) ประเมินจากความสนใจของนิสิต
ระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
(2) ประเมิ น จากการเข้า เรี ยนและ
พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนิสิต
(3) ประเมิ น จากค าตอบข้อสอบเชิ ง
วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุ ข
4.5 ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
(1) การสอนโดยใช้ power point
สื บค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประกอบ การบรรยาย การทารายงาน
สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น
โดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
นาเสนอ และสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
5.3 มีทกั ษะในการใช้
เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ต่อการทางานที่
เกี่ยวกับกฎหมายได้
5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการประเมินผล

(1) ประเมิ น จากความสนใจในชั้ น
เรี ยน
(2) ประเมินจากผลการสอบย่อย
(3) ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
-ลักษณะของกฎหมายอาญา
1. ความหมายของกฎหมายอาญา
2. หลักเกณฑ์ในการกาหนดความผิดทาง
อาญา
3. เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา
-การใช้ก ฎหมายอาญาย้อ นหลัก
เพื่อเป็ นคุณแก่ผกู ้ ระทาความผิด
กฎหมายที่ บ ั ญ ญั ติ ใ นภายหลั ก ยกเลิ ก
ความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทา
ความผิดกฎหมายที่บญั ญัติในภายหลังมิได้
ยกเลิกความผิดกฎหมาย ที่ใช้ขณะกระทา
แต่มีความแตกต่างกัน

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา /
PowerPoint

ผู้สอน
รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

2

-โครงสร้างความผิดทางอาญา
1. การกระทาครบ ตาม “องค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ”
2. การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

3

โครงสร้างข้อที่ 1
กระทาครบตามองค์ประกอบที่กฎหมาย
บัญญัติ
1. ต้องมีการกระทา
2. การกระทาครบ “องค์ประกอบภายนอก”
3. การกระทาครบ “องค์ประกอบภายใน”

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

9

สั ปดาห์
ที่
4

หัวข้ อ/รายละเอียด
โครงสร้างข้อที่ 1 (ต่อ)
4. ผลของการกระทาสัมพันธ์กบั การ
กระทาตามหลักในเรื่ องของความสัมพันธ์
ระหว่างการการทาและผลของการกระทา

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

ผู้สอน
รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

5

โครงสร้างข้อที่ 2
การกระทาที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
การกระทาที่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
-กฎหมายยกเว้นความผิดในประมวล
กฎหมายอาญา
ป้ องกัน

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

6

โครงสร้างข้อที่ 3
การกระทาที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
-การกระทาที่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
(1) จาเป็ น

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

7

โครงสร้างข้อที่ 3 (ต่อ)
-การกระทาที่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
(2) อายุนอ้ ย
(3) คนวิกลจริ ต
(4) ผูม้ ึนเมา
(5) คาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้า
พนักงาน
(6) การกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดระหว่างสามีและภรรยา
สัปดาห์แห่งการสอบกลางภาคของคณะ
และสาขาอื่น

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

-

-

8

-

10

9

เหตุลดโทษ
-บันดาลโทสะ

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
10
การกระทาความผิดโดยพลาดและสาคัญ
ผิด
-การกระทาโดยพลาด
-การกระทาโดยสาคัญผิดในตัวบุคคล

3

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

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา/
PowerPoint

ผู้สอน
รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

11

-การสาคัญผิดในข้อเท็จจริ ง
(1) สาคัญผิดว่ามีขอ้ เท็จจริ งซึ่ งทาให้การ
กระทาไม่เป็ นความผิด
(2) สาคัญผิดว่ามีขอ้ เท็จจริ งซึ่ งทาให้การ
กระทาไม่ตอ้ งรับโทษ
(3) สาคัญผิดว่ามีขอ้ เท็จจริ งซึ่ งให้
ผูก้ ระทาความได้รับโทษน้อยลง

3

บรรยาย/ กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

12

การพยายามกระทาความผิด
-พยายามกระทาความผิด
-พยายามกระทาความผิดที่เป็ นไปไม่ได้
อย่างแท้จริ ง
-การยับยั้งกลับใจ

3

บรรยาย/ กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

11

13

14

สั ปดาห์
ที่

ผูเ้ กี่ยวข้องในการกระทาความผิดตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป
(1) ตัวการ
(2) ผูใ้ ช้
(3) ผูส้ นับสนุน
การกระทาความผิดหลายบทหลายกระทง
(1) กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
(2) หลายกรรมต่างกัน
ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา
(1) หลักดินแดน
(2) หลักอานาจลงโทษสากล
(3) หลักบุคคล
(4) ห้ามศาลลงโทษอีก

3

บรรยาย/ กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

3

บรรยาย/ กรณี ศึกษา/
PowerPoint

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

12

15

โทษ
(1) ประเภทของโทษ
-โทษประหารชีวิต
-โทษจาคุก
1) การคานวณระยะเวลาจาคุก
2) การรับโทษจาคุก
3) การเปลี่ยนโทษจาคุกเป็ นโทษกักขัง
4) การยกโทษจาคุก
5) รอการลงโทษ รอการกาหนดโทษ
-โทษกักขัง
1)โทษกักขังจะใช้แก่ผกู ้ ระทาคามผิดใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
1.เปลี่ยนมาจากโทษจาคุก
2.เปลี่ยนมาจากโทษปรับ
3.ขัดขืนคาพิพากษาให้ยดึ ทรัพย์สิน
4. ไม่ยอมทาทัณฑ์บนหรื อยอมทาแต่หา
ประกันไม่ได้
2) ลักษณะของโทษของกักขัง
3) สภาพความเป็ นอยูแ่ ละการทางาน
ในขณะถูกกักขัง
4) การเปลี่ยนโทษกักขังเป็ นโทษจาคุก
-โทษปรับ
1) หน้าที่ของผูถ้ ูกลงโทษปรับ
2) บทบังคับเพื่อให้ได้ชาระค่าปรับ
3) การกักขังแทนค่าปรับ
4) การยกโทษปรับ
5) การปรับจาเลยหลายคน
6) ผลของการที่ผตู ้ อ้ งหานาเงินค่าปรับ
มาชาระ

3

บรรยาย/ กรณี ศึกษา/
PowerPoint/ศึกษาจาก
ผลการวิจยั
เรื่ อง ยุติธรรมชุ มชน: ศึกษา
การลงโทษผู้กระทาความผิด
ทางอาญาโดยชุ มชน

รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

13

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
16
-โทษริ บทรัพย์สิน
-การเพิ่มโทษ ลดโทษ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย
-อายุความฟ้องคดี
-การลงโทษผู้กระทาความผิดโดยชุ มชน

จานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน
รศ.กรกฎ
ทองขะโชค
อ.ภาณุวฒั น์
ปานแก้ว

สั ปดาห์ ที่ 18 สอบปลายภาค
2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการ
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

1

ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(ข้อ 1.3, 1.4)

สังเกตพฤติกรรม/การทารายงาน
กลุ่ม

2

ด้านความรู ้/ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2)

สอบกลางภาคเรี ยน

9

40%

สอบปลายภาคเรี ยน

17-18

60%

3

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลฯ (ข้อ 4.1,
4.3)

ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มของ ทุกสัปดาห์
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น

-

4

ด้านการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี
(ข้อ 5.4)

- ประเมิ น จากความรั บ ผิด ชอบใน ทุกสัปดาห์
การจัดทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมิ นจากความรั บผิดชอบใน
การส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

-

14

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- ทวีเกียรติ มีนะกนิ ษฐ.(2554). คาอธิ บายกฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุ งเทพฯ: วิญญูชน
-เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.(2546) คาอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ภาษาไทย
-กรกฎ ทองขะโชค.ดนัย ศรี จุฑาธนุ ฑฑาม.ธี รพร ทองขะโชค.(2554).โครงการวิจยั เรื่ อง“ยุติธรรมชุมชน: ศึกษา
การลงโทษผู ้ก ระท าความผิ ด ทางอาญาโดยชุ ม ชน ” ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จ ัย จาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ผูส้ นับสนุ นทุนหลัก และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
สนับสนุนทุนร่ วม
-ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.(2552).กฎหมายอาญา: หลักและปัญหา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-แสวง บุญเฉลิมวิภาส.(2549). หลักกฎหมาอยอาญา. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-จิตติ ติงศภัทิย.์ (2546). กฎหมายอาญา 1 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
-คณิ ต ณ นคร.(2548). ประมวลกฎหมาย หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจกรุ งเทพ : นิติธรรม
2. 3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-กรกฎ ทองขะโชค.(2554). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทวั่ ไป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยระบบเครื อข่ายด้วยระบบมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกคาบระหว่างทาการ
สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยอาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อนได้
ทบทวน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธและวิธีสอนจากผลการประเมินการสอนประสิ ทธิ ผลจากรายวิชา
มาใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/เพื่ออภิปรายรายวิชาเพื่อให้เหมาะสม ทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทบทวนเกรดคะแนนของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนน และเกรด ก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียนและประเมินผล
4.3 ก่อนสอบปลายภาคประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนานามาสรุ ปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า
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