
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2103 308

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Laws Relating to Inquiry and Investigation

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวนและการสอบสวนการกระทำผิดอาญา

สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

    the justice system in criminal cases at the police level, investigation and enquiry in

delinquency, the rights of alleged offenders by constitutional law

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพแลือก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย อภินันท์ ศรีศิริ

               E-mail. lwapinsr@ubu.ac.th

          2) ร้อยตำรวจโท กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 2

              โทร. 084-6803633       E-mail. kittiwat95@windowslive.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายความสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการเ

รียนวิชาสืบสวนสอบ

สวน

กฎ ระเบียบในการเรียน

การสอน

ความสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการเรียนวิช

าสืบสวนสอบสวน

แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นค

ว้า

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สื่อวีดีทัศน์

-ความตรงต่อเวลา

-การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

อ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ

3 นักศึกษาสามารถเข้าใ

จถึงหลักการสืบสวนส

อบสวนตามประเภทห

รือลักษณะของคดี 

การวิเคราะห์หาพยา

นหลักฐานในที่เกิดเห

ตุ

การสืบสวนและสอบสวนคดีต่

างๆ 

การสืบสวนสอบสวนเฉพะคดี 

- คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต

ร่างกาย  

-การสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติ

เหตุ จราจรทางบก

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอ

ดภัยทางถนนน  

-หลักการค้นหาสาเหตุของกา

รเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก

-การคันหาและการวิเคราะห์จุ

ดเสี่ยง

-การวิเคราะห์พยานหลักฐาน

3 0 6 -บรรยาย 

-สื่อวีดีทัศน์

-แสดงความคิดเห็น

-รายงานกลุ่ม

-สอบปลายภาค

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์



4 นักศึกษาสามารถรู้ถึง

ขั้นตอนกระบวนการยุ

ติธรรม 

การร้องทุกช์หรือการ

กล่าวโทษ

กระบวนการเนินคดีอาญา 

- การร้องทุกข์   กล่าวโทษ

- การสอบสวนผู้เสียหาย 

ผู้ต้องหา  และพยานบุคคล 

-ความผิดทางอาญากระทำลง

หลายท้องที่

-

ความเห็นทางคดีของหัวหน้า

พนักงานสอบสวน   

3 0 6 -   PowerPoint

-  แสดงความคิดเห็น

-  บรรยาย

-  สื่อวีดีทัศน์

รายงานกลุ่ม

-  สอบปลายภาค

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

5 นักศึกษาสามารถรู้ถึง

เขตอำนาจการสอบส

วนคดีอาญาทั่วไป  

เขตอำนาจการสืบสวนสอบสว

น

-ความหมายและความสำคัญ

ของเขตอำนาจสอบสวน

-เขตอำนาจการสืบสวนสอบส

วนคดีอาญาทั่วไป

-เขตอำนาจการสืบสวนสอบส

วนตามกฎหมายเฉพาะ

3 0 6 -PowerPoint

-	แสดงความคิดเห็น

-	บรรยาย

-	สื่อวีดีทัศน์

-สอบปลายภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

6 นักศึกษาสามารถเข้าใ

จ

การปฏิบัติของพนักงา

นสอบสวนที่ต่อเนื่องกั

บการสอบสวน

การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

กับการสืบสวนสอบสวน   

-การตรวจค้น   การจับกุม  

การควบคุมตัว   การผัดฟ้อง 

การฝากขังผู้ต้องหา   

-การนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน

ประกอบคดี 

และนำชี้ที่เกิดเหตุ

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

7 นักศึกษาเข้าใจถึงสิทธิ

ขของผู้ต้องหาในชั้นส

อบสวน

สิทธิผู้ต้องหา

-ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์



ตามรัฐธรรมนูญ และ

ป.วิอาญา

-การจับกุมเด็ก และเยาวชน  

-การแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุม  

-การประกัน ตัวชั้นจับกุม 

ชั้นสอบสวน  

8 นักศึกษาเข้าใจหลักก

ารสอบสวนเด็กและเย

าวขน

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐ

ธรรมนูญ ป.วิอาญา  

และกฎหมายเฉพาะที่

เกี่ยวกับการสอบสวน

เด็กและเยาวขน

การสอบสวนคดีอาญา 

ในคดีที่ผู้ต้องหาผู้เสียหาย

เป็นเด็ก หรือเยาวชน   

-สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กห

รือเยาวชน

3 0 6 -PowerPoint

-	แสดงความคิดเห็น

-	บรรยาย

-สอบปลายภาค

-ทำรายงาน

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

9 นักศึกษาเข้าใจความ

สำคัญของการตรวจส

ถานที่เกิดเหตุ  

การค้นหาพยานหลัก

ฐานในที่เกิดเหตุ

หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

-ความหมายและความสำคัญ

ของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

-การวิเคราะห์วัตถุพยานในค

ดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

-การค้นหาถุพยานในที่เกิดเห

ตุ 

-การเก็บรวบรวมและรักษาวั

ตถุพยาน

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบกลางภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

10 นักศึกษาเข้าใจการตร

วจสถานที่เกิดเหตุ 

การเก็บรวบรวมหลัก

ฐานตามประเภทของ

คดี

หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ระบบสากล(F.B.I.)

  - การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีฆ่าผู้อื่น   

 - การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีลักทรัพย์

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบกลางภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์



 -การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีเพลิงไหม้

 -การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

 -การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีวางระเบิด

11 นักศึกษาเข้าใจการใข้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

การสืบสวนสอบสวน

การสืบสวนสอบสวนโดยใช้เค

รื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

อาทิ

- ตรวจเปรียบเทียบ ดี  เอ็น

เอ

-

ตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแ

ละลายนิ้วเท้าแฝง

-ตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืน

 ฯลฯ

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบกลางภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

12 นักศึกษาเข้าใจ

บทบาทของสถาบันนิ

ติวิทยาศาสตร์

ในการตรวจวัตถุพยา

น 

การส่งวัตถุพยานไปตรวจพิสูจ

น์ เช่น

- อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัตถุระเบิด   

-ยาเสพติด    เอกสารปลอม  

ลายนี้วมือและลายเท้าแฝง

-เส้นผม   เส้นขน   เลือด 

คราบอสุจิ

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค

-รายงานกลุ่ม

อ.พ.ต.ท กิตวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

13 นักศึกษาเข้าใจ 

ลักษณะของคดีพิเศษ 

หน่วยงานที่ทำหน้าที

การสอบสวนคดีพิเศษ

-ความสำคัญและที่มาของคดี

พิเศษ

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค อ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ



สอบสวนคดีพิเศษ -ลักษณะของคดีพิเศษ    

-เขตอำนาจสอบสวนคดีพิเศษ

-อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค

ดีพิเศษ

14 นักศึกษาเข้าใจหลักก

ารและเหตุผลการตั้งก

รมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบาทของกรมสอบ

สวนคดีพิเศษ

 การสอบสวนคดีพิเศษ(ต่อ) 3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค อ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ

15 นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา

ขอวิชาในส่วนที่เป็นส

าระสำคัญ

สรุปเนื้อหาของแต่ละบทที่ได้

บรรยายมาแล้วทั้  

งสรุปเนื้อหาเรื่องการสอบสว

นคดีพิเศษ หมด

3 0 6 -PowerPoint

-แสดงความคิดเห็น

-บรรยาย

-สอบปลายภาค อ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ

3 0 6



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        ชัยเกษม    นิติสิริ    ดร.เกียรติขจร   วัจนะสวัสดิ์   2551 ,กุมภาพันธ์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1  สอบสวน   

พิมพ์โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  พิมพ์ครั้งที่ 1  

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2550 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 4

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        พล.ต.อ.อรรถพล  แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ “นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการสืบสวนสอบสวน”   พิมพ์ที่กรุงเทพฯ

(เล่มที่  1 ,  2 ,  3 และ 4 )  บริษัท จี.บี.พี.เซ็นเตอร์  จำกัด  

ประมวลกฎหมายอาญา    

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.1, 1.6 , 1.7, 4.5, 5.3, 5.4 2.2, 3.5, 3.6 รายงานการศึกษากลุ่มย่อย

และการนำเสนอรายงานกลุ่ม  

ส้ปดาห์ที่ 15 20%

2.2, 3.5, 3.6 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 80%

รวม 100%


