
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2133302 ชื่อวิชา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  อาจารยมิรันตี เจียรักสุวรรณ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2133302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

Law of Criminal Procedure I

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมิรันตี เจียรักสุวรรณ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยมิรันตี เจียรักสุวรรณ

กลุม 02 อาจารยมิรันตี เจียรักสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

   เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ   ไดแก 

1.นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการเปนผูเสียหายในคดีอาญา  การรองทุกขในคดีอาญา  กระบวนการสืบสวนสอบสวนของ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  พนักงานสอบสวน  และพนักงานอัยการ 

2.  อธิบายหลักเกณฑ  การจับ,  คน,  ควบคุม,  การกักขัง  และการปลอยตัวชั่วคราว  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3.  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเร่ืองอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  เขตอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  และ

อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

4.  นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญากอนช้ันพิจารณาโดยนําหลักกฎหมายมาปรับใชกับปญหาขอเท็จจริงได

อยางถูกตอง 

5.  นักศึกษา  เคารพ  ตอกฎระเบียบ  ขององคกร  มีจิตสํานึก  ท่ีดีตอองคกรวิชาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          

          

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

          วิธีการใหคําแนะนํา โดยการจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา จํานวน 6 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 

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  แนะนําวิชา  วิธีการ

ศึกษา  ขอบเขตการ

ศึกษา  และการวิธีการ

วัดผลการศึกษา 

 -   กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาในภาพรวม

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

2 ผูเสียหายในคดีอาญา  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

3 การรองทุกขในคดี

อาญา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 



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. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

4  การฟองคดีอาญา,ศาลที่

มีอํานาจในการชําระคดี 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

5 การฟองคดีอาญาโดยผู

เสียหาย   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

6 การขอเขาเปนโจทก

รวม  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

7 สิทธิในการนําคดีอาญา

มาฟอง

ระงับ  ตาม  ป.วิ.อ.มาต

รา  39  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การทดสอบหลังเรียน

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

8  สิทธิในการนําคดีอาญา

มาฟองระงับ  ตาม

มาตรา  39  (เนื้อหาตอ

เนื่องจากครั้งที่  7) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

9 การฟองคดีแพงเกี่ยว

เนื่องกับคดีอาญา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การทดสอบหลังเรียน

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมิรันตี เจียรัก

สุวรรณ 

 

10  หมายเรียก  /   หมาย

อาญา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม



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. การใชกรณีศึกษา (Case) 2. หนังสือ

3. Power Point 

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การทดสอบกอนเรียน

5. การสอบปลายภาค 

ทองคํา 

11 หมายอาญา  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม

ทองคํา  

12 หมายอาญา (ตอ)  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การทดสอบหลังเรียน

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม

ทองคํา   

13 การสอบสวน  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม

ทองคํา 

14 การสอบสวน (ตอ) 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม

ทองคํา 

15 นักศึกษาเขาใจอํานาจใน

การควบคุมตัวผู

ตองหา   ขังผู

ตองหา,  การปลอย

ชั่วคราว  หลักเกณฑใน

เรื ่องการชันสูตร

พลิกศพ,อํานาจในการสั่ง

คดีของพนักงานอัยการ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.ดร.สม

นึก เหม

ทองคํา 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.3,3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,

5.4 

การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

2 2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม  0 0 

3 2.3,3.3,3.4,5.1 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน  0 0 

4 1.1,1.3 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

5 3.3,3.4 การทดสอบกอนเรียน  0 0 

6 2.2,2.4,3.3,3.4 การทดสอบหลังเรียน  0 0 

7 1.3,2.2,2.4,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค  25 0 

8 1.3,2.2,2.4,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค  75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ศาสตราจารย คนึง ไชย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 พิมพครั้งที่ 11 2561 สํานักพิมพวิญูชน

มิรันตี   เจียรักสุวรรณ. เอกสารประกอบการบรรยาย. 

สมนึก  เหมทองทํา  .   เอกสารประกอบการบรรยาย. 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ศาสตราจารยพิเศษ  ชัยเกษม   นิติสิริ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค 2  2552   สํานักพิมพเนติบัณฑิตยสภา

จุลสิงห   วสันตสิงห   คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค  1   2553  สํานักพิมพเนติบัณฑิตยสภา

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


