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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา0801221 ชื่ อวิชา กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
(Criminal Law 2 : Offences)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของ
หลักสู ตรนิตศิ าสตร์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
หลักสู ตรใหม่ /หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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คานา
วิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับแนวความคิ ดในการกาหนดความผิด
ประเภทต่ าง ๆ และวิธีการลงโทษ หลักกฎหมายเกี่ ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดลหุ โทษฐานต่าง ๆ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ถูกบัญญัติไว้เป็ นหมวกหมู่เฉพาะ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครองความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุ ขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับชีวติ และร่ างกายความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสี ยง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุ โทษ คื อความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ มี โทษจาคุ ก ไม่ เกิ น 1 เดื อน
และหรื อปรั บ ไม่ เกิ น 10,000 บาท เช่ น ความผิดฐานท าร้ ายผูอ้ ื่ นแต่ ไม่ ถึงกับ เป็ นเหตุ ให้เกิ ดอันตรายต่ อ
ร่ างกายหรื อจิตใจ (มาตรา 391) หรื อความผิดฐานดูหมิ่นซึ่ งหน้า (มาตรา 393) เป็ นต้น
การศึกษาวิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด มุ่งเน้นทั้งในภาคทฤษฎี และแนวคาพิพากษาของ
ศาลฎี กา เพื่อเสริ มสร้ างทักษะและองค์ความรู ้ ให้กบั นักศึ กษา เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิชากฎหมาย
อาญาในระดับสู งต่อไป
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

4
5
6
7
10
15
17
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รายวิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาวิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง / คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภาษาไทย : 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ภาษาอังกฤษ: 0801221 Criminal Law 2 : Offences
2.จานวนหน่ วยกิต
4หน่วยกิต (4-0-8)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผ้ สู อน
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
อาจารย์วิรัตน์
อาจารย์ภาณุวฒั น์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน

นาทิพเวทย์
ปานแก้ว

ภาคการศึกษาที่1/2562 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ยนรู ้ แ ละเข้า ใจกฎหมายอาญา2 :ภาคความผิ ด ได้ ถู ก ต้อ งครบถ้ ว น
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2) เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจกฎหมายอาญา2 :ภาคความผิด ได้ง่ายขึ้น
3)เพื่อให้นกั ศึกษามีพ้นื ฐานทางกฎหมายอาญา2 :ภาคความผิดเพื่อนาเอาไปใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษากฎหมายในระดับสู งขึ้นและใช้งานควบคู่กบั กฎหมายอาญาในภาคอื่นรวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญา
4).เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาเอาความรู ้ ที่ได้ไปใช้งานได้จริ งและแก้ไขสถานการณ์ อนั เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดทางอาญาได้อย่างถูกต้อง เป็ นธรรม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1)เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ที่ทนั สมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2)เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดในการกาหนดความผิดประเภทต่าง ๆ และวิธีการลงโทษ หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ โทษฐานต่าง ๆ
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายและทา
แบบฝึ กหัด
4ชัว่ โมง/ สัปดาห์

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง
8ชัว่ โมง/ สัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

รายวิชา

0801221 กฎหมายอาญา
2:ภาคความผิด

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1


1.2


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

1.3


1.4


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3
   
  

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ ฯ
5.1


5.2


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

(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค
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ผลการเรียนรู้
ธรรมชาติ ชีวติ และสังคม
 2.2 มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน
ทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่
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

วิธีการสอน
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย

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
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม
4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
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 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/ รายละเอียด

จานวน
(ชั่วโมง)

1

- แนะนาตัวอาจารย์และ
นิสิต
- อาจารย์แนะนาเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาวิธีการเรี ยนเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผลการทา
ข้อสอบแนะนาหนังสื อแหล่ง
การเรี ยนรู ้และwebsite
- บรรยายเรื่ อง
- กฎหมายอาญา 2 ลักษณะ1
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริ ย ์
พระราชินี รัชทายาท และ
ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์

4

2

บรรยายเรื่ องกฎหมายอาญา 2
ลักษณะ 2ความผิดเกี่ยวกับการ
ปกครอง

3

บรรยายเรื่ อง
- กฎหมายอาญา 2 ลักษณะ 3
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
- กฎหมายอาญา 2 ลักษณะ 4
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- มอบหมายให้
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
นิสิตทารายงานกลุ่ม อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
โดยให้นกั ศึกษา
ค้นหาข้อมูล
กรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์หรื อ
อินเตอร์เน็ตและ
นาเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรี ยนในคาบ
ถัดไป

- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- ให้นิสิตนาเสนอ อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
รายงานหน้าชั้นเรี ยน อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

- บรรยาย
- อภิปรายกลุ่ม

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
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4

5

6

7

บรรยายเรื่ อง
-กฎหมายอาญา 2 ลักษณะ 5
ความผิดเกี่ยวกับสงบสุ ขของ
ประชาชน
- กฎหมายอาญา 2 ลักษณะ 6
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน

บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 7
ความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมและการแปลง

- บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 8
ความผิดเกี่ยวกับการค้า

บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 9
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

4

4

4

4

- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- มอบหมายให้
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
นิสิตทารายงาน
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์หรื อ
อินเตอร์เน็ตและ
นาเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรี ยนในคาบ
ถัดไป
- บรรยาย
- ให้นิสิตนาเสนอ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
หน้าชั้นเรี ยน

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

- บรรยาย
- อภิปรายกลุ่ม
-ให้นิสิตฝึ กทา
แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา 2
ลักษณะ1- 8

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว

-บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- เปิ ดให้มีการแสดง อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
ความคิดเห็นและ
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
การอภิปราย

12

8

บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 10
ความผิดเกี่ยวกับชีวติ
และร่ างกาย

4

9

สอบกลางภาค

-

10

บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 11
ความผิดเกี่ยวกับ
เสรี ภาพและชื่อเสี ยง

11

12

บรรยายเรื่ องกฎหมาย
อาญา 2 ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- มอบหมายให้นิสิตทารายงาน
รายบุคคล เรื่ องความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์

- บรรยายเรื่ อง กฎหมายอาญา 3
ลหุโทษ
- สรุ ปขอบเขตข้อสอบ

4

4

4

-บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- กาหนดให้นิสิตทา อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
รายงานกลุ่มโดยหา อ.ภาณุวฒั น์ ปานแก้ว
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
-

-

- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- ให้นิสิตนาเสนอ อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
รายงานกลุ่มหน้าชั้น อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
เรี ยน
- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- มอบหมายให้นิสิต อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
ค้นคว้าด้วยตนเอง อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
เรื่ อง ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ และ
นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยนในคาบถัดไป
- บรรยาย
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
- ให้นิสิตส่ งรายงาน อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
การค้นคว้าด้วย
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
ตนเอง พร้อมกับ
นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
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สรุ ปเนื้ อหากฎหมาย
อาญา 2 โดยอาจารย์พิเศษ

4

สรุ ปเนื้ อหา

14

สรุ ปเนื้ อหากฎหมาย

4

สรุ ปเนื้ อหา

รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
รศ.กรกฎ ทองขะโชค

13

อาญา 2โดยอาจารย์พิเศษ
15

สรุ ปเนื้ อหากฎหมาย

4

สรุ ปเนื้ อหา

16

สรุ ปเนื้ อหากฎหมาย
อาญา 2

4

สรุ ปเนื้ อหา

17

สรุ ปเนื้ อหากฎหมาย
อาญา 2

4

สรุ ปเนื้ อหา

18

สอบปลายภาค

3

อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
รศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์
อ.ภาณุ วฒั น์ ปานแก้ว
-

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

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

- ประเมิ น จากความรั บ ผิด ชอบใน ทุกสัปดาห์
การจัดทากิจกรรมกลุ่ม

-

14

(ข้อ 5.4)

- ประเมิ นจากความรั บผิดชอบใน
การส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- ประมวลกฎหมายอาญา
-เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. เกียรติขจรวัจนะสวัสดิ์. คาอธิบายกฎหมายอาญา : ภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 2
(แก้ไข-เพิ่มเติม).กรุ งเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2544.
2. จิตติติงศภัทย์. 2545. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. กรุ งเทพมหานคร:
จิรรัชการพิมพ์.
3. คณิ ตณนคร. 2537. กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
4. ทวีเกียรติมีนะกนิษฐ์. 2544. หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุ งเทพมหานคร:
วิญญูชน.
5. ไพโรจน์วายุภาพ. รวมคาพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายอาญา : ลักษณะ 12
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาตรา 334 ถึงมาตรา 366 ตั้งแต่พ.ศ. 2500 ถึง 2542. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสื อเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542.
6. หยุดแสงอุทยั . กฎหมายอาญาภาค 2 – 3. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.
2. เว็บไซด์ กฎหมายต่ าง ๆ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษาได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนปลายภาค
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู ้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบการทาแบบฝึ กหัด และก่อนการสอบปลายภาค จัดให้มีการประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบ
ร่ วมกัน และเพื่อพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชามีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
-ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนทุกกลุ่ม เพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
- ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรด ก่อนส่ งเกรดให้สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ
ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชาได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ4

