
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2103 202

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายอาญา:ภาคความผิด

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Criminal Law:Offenses

4. จำนวนหน่วยกิต : 4 (4-0-8)

                         (บรรยาย 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 8 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา

และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ

    Criminal Offences in Part II and Part III of Thai Penal Code 

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาชีพบังคyบในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย อภินันท์ ศรีศิริ

               E-mail. lwapinsr@ubu.ac.th

          2) นาย รักขิต รัตจุมพฏ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้องพักชั้น 1

              โทร. 0818366772      E-mail. ajarntee@hotmail.com

    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) นาย อภินันท์ ศรีศิริ

               E-mail. lwapinsr@ubu.ac.th



          2) นาย รักขิต รัตจุมพฏ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้องพักชั้น 1

              โทร. 0818366772      E-mail. ajarntee@hotmail.com

          3) ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง อาจารย์พิเศษ 



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 แนะนำรายวิชา 

การบรรยาย 

การวัดผล  

ทำความเข้าใจ 

กฎกติกาการเรียนแล

ะการสอนร่วมกัน 

นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดเกี่ยวกั

บเพศ 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

276-287 

4 0 8 การบรรยาย 

การอภิปราย ซักถาม 

ยกตัวอย่างจาก คำพิพากษาฎีกา /

เหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่

องกับเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ 

โปรแกรมPower  Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย

การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

การสอบปลายภาค 

รักขิต รัตจุมพฏ

2

นักศึกษาเข้าใจหลักเก

ณฑ์ความผิดเกี่ยวกับ

ชีวิตและร่างกาย 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่าง

กาย  

 ความผิดต่อชีวิต  มาตรา 

288-294 

 ความผิดต่อร่างกาย 

295-300 

 ความผิดฐานทำให้แท้งเด็ก 

มาตรา  301-305 

 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 

คนป่วยเจ็บ  หรือคนชรา 

มาตรา  306-308 

 (ครั้งที่ 1) 

4 0 8 การอภิปราย ซักถาม 

การบรรยายโดยใช้โปรแกรมPower 

Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย

การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

การสอบปลายภาค 

รักขิต รัตจุมพฏ



3

นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดชีวิตแล

ะร่างกาย   

	ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่

างกาย  

 ความผิดต่อชีวิต  มาตรา 

288-294 

 ความผิดต่อร่างกาย 

295-300 

 ความผิดฐานทำให้แท้งเด็ก 

มาตรา  301-305 

 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 

คนป่วยเจ็บ  หรือคนชรา 

มาตรา  306-308 

 (ครั้งที่ 2) 

4 0 8 การอภิปราย ซักถาม 

การบรรยายโดยใช้ โปรแกรมPower 

Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

                 สอบปลายภาค

รักขิต รัตจุมพฏ

4

นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดชีวิตแล

ะร่างกาย   

	ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่

างกาย  

 ความผิดต่อชีวิต  มาตรา 

288-294 

 ความผิดต่อร่างกาย 

295-300 

 ความผิดฐานทำให้แท้งเด็ก 

มาตรา  301-305 

 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 

คนป่วยเจ็บ  หรือคนชรา 

มาตรา  306-308 

 (ครั้งที่ 3) 

4 0 8 การอภิปราย ซักถาม 

การบรรยายโดยใช้ โปรแกรมPower 

Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

                 สอบปลายภาค

รักขิต รัตจุมพฏ

5  ความผิดต่อเสรีภาพ  มาตรา 4 0 8 •การอภิปราย ซักถาม สังเกตพฤติกรรมของระหว่างเรียนแล รักขิต รัตจุมพฏ



นักศึกษาเข้าใจหลักเก

ณฑ์ความผิดเกี่ยวกับเ

สรีภาพและชื่อเสียง

	

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภ

าพและชื่อเสียง  

 309-321 

ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

 มาตรา  322-325 

 ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

326-333 

การบรรยายโดยใช้โปรแกรม Power

Point 	

ะการมีส่วนของนักศึกษาในการถามต

อบ 

                สอบปลายภาค

6

นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดเกี่ยวกั

บทรัพย์  ได้  

 

	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่ง

ราวทรัพย์  มาตรา  334-336

 กรรโชก  รีดเอาทรัพย์ 

ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 

มาตรา 337-340  (ครั้งที่  1) 

4 0 8 การสอนแบบการตั้งคำถาม 

  การสอนแบบกรณีศึกษา 

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  	 

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย 

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

                สอบปลายภาค

รักขิต รัตจุมพฏ

7

นักศึกษาศึกษาอธิบา

ยหลักเกณฑ์ความผิดเ

กี่ยวกับทรัพย์  ได้  

 

 ความผิดฐานกรรโชก 

รีดเอาทรัพย์ 

ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 

มาตรา  337-340 

ความผิดฐานฉ้อโกง  มาตรา 

341-349 

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 

มาตรา  349-351 

ความผิดฐานยักยอก  มาตรา 

352-356  (ครั้งที่  2)

4 0 8   การสอนแบบกรณีศึกษา 

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  	 

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย	

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

                สอบปลายภาค

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 

รักขิต รัตจุมพฏ

8

นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดเกี่ยวกั

บทรัพย์ 	

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

 ความผิดฐาน  รับของโจร 

มาตรา  357 

 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม 

	 การสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

	•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 

รักขิต รัตจุมพฏ



ความผิดเกี่ยวกับทรัพ

ย์  

 

มาตรา  358-361 

 ความผิดฐาน  บุกรุก 

362-366 

 (ครั้งที่ 3) 

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

    สอบปลายภาค

9

นักศึกษาอธิบายความ

ผิดเกี่ยวกับความมั่นค

งแห่งราชอาณาจักร 

และ 

ความผิดเกี่ยวกับการ

ก่อการร้าย  ได้  

 

	

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแ

ห่งราชอาณาจักร  

 มาตรา  107-135 

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้

าย  

 มาตรา  135/1 –  135/4 

4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม 

 การสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 โปรแกรมPower  Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

                สอบปลายภาค

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 

อภินันท์ ศรีศิริ

10 นักศึกษาอธิบายหลักเ

กณฑ์ความผิดลหุโทษ

ได้ 	

 	ความผิดลหุโทษ  มาตรา 

367-398

4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม 

  การสอนแบบกรณีศึกษา 

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

	 โปรแกรมPower  Point 

สไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง

บรรยาย 	

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

   สอบปลายภาค

อภินันท์ ศรีศิริ

11

นักศึกษาอธิบายความ

ผิดเกี่ยวกับการปกคร

อง   /  

ความผิดต่อเจ้าพนักง

าน  /  

ความผิดต่อตำแหน่งห

น้าที่ราชการ    

 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 

มาตรา  136-146 

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่รา

ชการ  มาตรา  147-166 

4 0 8 	 การสอนแบบการตั้งคำถาม 

การสอนแบบกรณีศึกษา 

 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

	 โปรแกรมPower  Point และ

Mind Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย

	

	•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้

อภินันท์ ศรีศิริ

12 	 4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม •          อภินันท์ ศรีศิริ



นักศึกษาอธิบายความ

ผิดเกี่ยวกับการปกคร

อง   /  

ความผิดเกี่ยวกับการ

ยุติธรรมได้  

ความผิดต่อเจ้าพนักงานการยุ

ติธรรม มาตรา 167 – 199

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม มาตรา

200-205 

การสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย	

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

 การสอบปลายภาค

13 ความผิดเกี่ยวกับศาส

นา

ความผิดเกี่ยวกับควา

มสงบสุขของประชาช

น

ความผิดเกี่ยวกับการ

ก่อให้เกิดภยันตรายต่

อประชาชน 	 

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

มาตรา 206-208

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข

ของประชาชน มาตรา

209-216

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิ

ดภยันตรายต่อประชาชน

มาตรา 217-239 

4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม 

การสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย

	•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

 การสอบปลายภาค

อภินันท์ ศรีศิริ 

14 ความผิดเกี่ยวกับการ

ปลอมและการแปลง

	

ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา

แสตมป์และตั๋ว มาตรา

250-263

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

มาตรา 264-269

ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทร

อกนิกส์ มาตรา

269/1-269/7

ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินท

าง มาตรา 269/8-269/15

4 0 8 การสอนแบบการตั้งคำถาม 

การสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย

	

•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

 การสอบปลายภาค

อภินันท์ ศรีศิริ 

15 ความผิดเกี่ยวกับการ

ค้า 

สรุปทบทวนเนื้อหา

	+

ความผิดเกี่ยวกับการค้า

มาตรา 270-275

สรุปทบทวนเนื้อหา +

แนวทางการเขียนตอบ 

4 0 8   การสอนแบบการตั้งคำถาม 

การสอนแบบกรณีศึกษา 

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 โปรแกรมPower  Point และ Mind

	•          

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

•          

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

อภินันท์ ศรีศิริ 



แนวทางการเขียนตอ

บ

Manager X 5  

ภาพสไลด์หรือโสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องบรรยาย	

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง  ได้ 

 การสอบปลายภาค



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

           ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  . 2549   คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ  วิญญูชน 

        ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.   2558 ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับอ้างอิง.    กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์วิญญูชน,

        ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.   2549 กฎหมายอาญาหลักและปัญหา.    สำนักพิมพ์นิติธรรม

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารประกอบการสอน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงและทรัพย์ จัดทำโดย อ.รักขิต

รัตจุมพฏ ปรับปรุงธันวาคม 2559 

เอกสารประกอบการสอน จัดทำโดย ดร. อภินันท์ ศรีศิริ

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        1.อภินันท์   ศรีศิริ,  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายอาญา :  ภาคความผิด,  ปรับปรุง  พ.ศ.  2553 

2._อภินันท์   ศรีศิริ,  _“ บทความทางวิชาการเรื่อง “BB GUN”  กับ “ อาวุธปืน” “ สิ่งเทียมอาวุธปืน” 

และข้อควรระวัง,  ตีพิมพ์วารสารกระบวนการยุติธรรม  เล่มที่  1   ปีที่  3   พ.ศ.  2553  สำนักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 

3._อภินันท์   ศรีศิริ,  “ บทความทางวิชาการเรื่อง  สำรวจสังคมผ่านเลนส์กฎหมายอาญาไทย” ,  

ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์   พ.ศ.  2553  คณะนิติศาสตร์  ม.นเรศวร  

4.  อภินันท์   ศรีศิริ, “ วิเคราะห์ฎีกาน่าคิดถึง “ คำพิพากษาศาลฎีกาที่  370/2520”  ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย 

(ฉบับพิเศษ)  วันรพี  51  2551  คณะนิติศาสตร์  ม.อุบลราชธานี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

 1.6,1.7,5.4	  การเข้าชั้นเรียน/  การมีส่วนร่วม/ 

อภิปราย/  แสดงความเห็นในชั้นเรียน 

เข้าชั้นเรียนน้อยกว่า  80  %  

ไม่มีสิทธิสอบ	

1-15  

 2.2,3.5,3.6,5.4	  2.2,3.5,3.6,5.4	การสอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


