
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2133306 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2133306 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน

Law relating to Economic Crime and Money Laundering

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี 

9. สถานที่เรียน

อาคารเรียนรวม 2 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1)  เพ่ือใหผูเรียนรูความหมาย  ขอบเขตการกระทําท่ีถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน 

2)  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจกลไก  มาตรการทางกฎหมายและปญหาในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอก

เงิน  โดยเฉพาะผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ขอบเขตและทฤษฎีเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน การกระทําท่ีจัดวาเปนอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจและการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินขามชาติ กลไก มาตรการ ปญหาในดําเนินการบังคับใชกฎหมาย

ผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจากการบังคับใชกฎหมาย

          Definition, scope and theories of economic crimes and money laundering; actions constituting an economic

crime and money laundering; transnational economic crimes and money laundering; mechanism and legal

measure; problems of relating law enforcement; Law enforcement’s effects on general public rights and freedom

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

2 ชั่วโมง 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 แนะนํารายวิชาและ

ศึกษาหัวขอไปนี้ 

•        ความหมายและ

ประเภทของ

อาชญากรรม 

•        ความหมายและ

ลักษณะทั่วไปของ

อาชญากรรมเศรษฐกิจ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

2 •        แนวคิดหรือ

ทฤษฎีเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 

•        ปจจัยที่กอใหเกิด

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ  และผลกระ

ทบของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 

 กรณีตัวอยางจาก

ขาวสารปจจุบัน  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

3 อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจเกี่ยวกับการก

ระทําอันไมเปนธรรม

เกี่ยวกับการซื้อขายหลัก

ทรัพยและสถาบันการ

เงิน 

•        การปนหุน 

•        กรณีศึกษา –

  คดีเสี่ยสอง  วัชรศรี

โรจนกับ  ธนาคาร

กรุงเทพพาณิชยการ 

•        กรณีตัวอยางจาก

ขาวสารปจจุบัน 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

4 อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ

เงินนอกระบบ –  แชร

ลูกโซ  ไทมแชริ่ง  ฯลฯ 

•        ความผิดฐาน

ฉอโกง 

•        ความผิดฐาน

ฉอโกงประชาชน 

•        พระราช

กําหนดการกูยืมเงินอัน

เปนการฉอโกง

ประชาชน 

•        กรณีศึกษา  คดี

ชมอย  ทิพยโส 

•        กรณีตัวอยางจาก

ขาวสารปจจุบัน 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

5  ปญหาการบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ  (ครั้งที่  1) 

•        หนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรมที่

บังคับการใชกฎหมาย

เกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ 

•        ที่มาและอํานาจ

หนาที่ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

6 มาตรการทางกฎหมาย

ในการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

7 อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจในรูปแบ

บอื่นๆ  เชน  อาชญากร

รมเกี่ยวกับบัตร

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

เครคิต  อาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

4. VDO กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

8 สัปดาหของการสอบ

กลางภาค  

  3 0 6    

9 ความหมาย  วิวัฒนาการ

และความเปนมาเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน –  แหลง

ที่มาและสถานที่สําหรับ

การฟอกเงิน 

•        ลักษณะ  ขั้นตอน

และวิธีการฟอกเงินใน

ประเทศไทยและตาง

ประเทศ 

•        ที่มาของพระราช

บัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอก

เงิน  พ.ศ.2542 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

10 บทนิยามที่สําคัญ 

•        ความผิดมูลฐาน 

•        ธุรกรรม 

•        ธุรกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัย 

•        ทรัพยสินที่เกี่ยว

กับการกระทําความผิด  

•        สถาบันการเงิน 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

11 ความผิดและบทกําหนด

โทษความผิดเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน 

•        ความผิดฐานฟอก

เงิน 

•        การชวยเหลือ

หรือสนับสนุน 

•        ความพยายาม 

•        การสมคบกัน 

•        บทบัญญัติเพิ่ม

โทษแกเจาหนาที่หรือผู

บริหารสถาบันการเงิน 

•        การกระทําผิด

ฐานฟอกเงินนอกราช

อาณาจักร 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

12  หนาที่ของสถาบันการ

เงิน  

•        การรายงานการ

ทําธุรกรรม 

•        การจัดใหลูกคา

แสดงตน 

•        การจัดใหลูกคา

บันทึกขอเท็จจริง 

•        การจัดเก็บรักษา

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ขอมูล 

 หนาที่ของสํานักงาน

ที่ดิน  

 หนาที่ของผูประกอบ

อาชีพหรือใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการลงทุน 

•        แบบ  ระยะ

เวลา  หลักเกณฑและวิธี

การรายงานการทํา

ธุรกรรม 

•        ธุรกรรมที่ไดรับ

การยกเวน  

 

13 องคกรและผูมีอํานาจ

หนาที่ในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

•        คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  (ปปง.) 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

14  การดําเนินการเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน 

•        การตรวจสอบ

ทรัพยสิน 

•        การใชมาตรการ

ชั่วคราวเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน 

•        การยับยั้งการทํา

ธุรกรรม 

•        การยึดหรืออายัด

ทรัพยสิน  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

15 การดําเนินการเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน 

•        การตรวจสอบ

ทรัพยสิน 

•        การใชมาตรการ

ชั่วคราวเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน 

•        การยับยั้งการทํา

ธุรกรรม 

•        การยึดหรืออายัด

ทรัพยสิน  

 

 กระบวนการและขั้น

ตอนการรองขอให

ทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน 

 ผลกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพของ

ประชาชน  ในการบังคับ

ใชพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปราม

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

การฟอกเงิน  พ.ศ.2542 

 

16 นําเสนอรายงานและ

สรุปทบทวนกอนสอบ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การแสดงบทบาทสมมติ

(Role Playing) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

17 สอบปลายภาค    3 0 6    

รวมจํานวนชั่วโมง 51.00 102.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

3 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การประเมินการบาน 1-15 0 0 

4 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การประเมินรายงาน/โครงงาน 15 15 0 

5 2.2,3.3,3.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

6 2.2,3.3,3.4 การสอบปลายภาค 17 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

วีระพงษ  บุญโญภาส, ศ. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม  2544) 

วีระพงษ บุญโญภาส, ศ. กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานครซ สํานักพิมพนิติธรรมม

2547) 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอน จัดทําโดยอาจารยผูสอน 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

•        พระราชบัญญัติการเลนแชรพ.ศ.2534 

- พระราชกําหนดการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527

- พระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร พ.ศ.2560

•         พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 


