
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2103316 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2103316 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

Law on Economic Crime

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1)  เพ่ือใหผูเรียนรูความหมาย  ขอบเขตการกระทําท่ีถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

2)  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจกลไก  มาตรการทางกฎหมายและปญหาในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          

          

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. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

2 •        แนวคิดหรือ

ทฤษฎีเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 

•        ปจจัยที่กอใหเกิด

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ  และผลกระ

ทบของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

3 อาชญาทางเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับการกระทําอันไม

เปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อ

ขายหลักทรัพยและ

สถาบันการเงิน (ครั้ง

ที่ 1) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

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

4 อาชญาทางเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับการกระทําอันไม

เปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อ

ขายหลักทรัพยและ

สถาบันการเงิน (ครั้ง

ที่ 2) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

5 อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ

เงินนอกระบบ (ครั้ง

ที่ 1) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

6 อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ

เงินนอกระบบ (ครั้ง

ที่ 2)  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

7 กรณีตัวอยาง

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจจากเหตุการณ

ปจจุบัน  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค

6. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

8 อาชญากรรมเกี่ยวกับ

บัตรเครดิต (ครั้งที ่ 1)  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

9 อาชญากรรมเกี่ยวกับ

บัตรเครดิต (ครั ้งที ่ 2) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

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

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

10 อาชญากรรมเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

11  ปญหาการบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ (ครั้งที่ 1)  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

12  ปญหาการบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ (ครั้งที่ 2) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

13 มาตรการทางกฎหมาย

ในการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ  - พ.ร.บ.ปอง

กันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ครั้งที่ 1) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

14 มาตรการทางกฎหมาย

ในการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ - พ.ร.บ. ปอง

กันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ครั้งที่ 2) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การนําเสนอปากเปลา

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

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

15 นําเสนอรายงานกลุมและ

สรุปทบทวนกอนสอบ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

7. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยรักขิต ร ัต

จุมพฏ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,3.5,3.6,4.5,

5.3,5.4 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.1,1.6,1.7,2.2,3.5,3.6,4.5,

5.3,5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

3 1.1,1.7,2.2,3.5,3.6,4.5,5.3,

5.4 

การประเมินการบาน 1-15 0 0 

4 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,

2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,

4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4 

การประเมินรายงาน/โครงงาน 11-15 10 0 

5 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,

2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,

4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4 

การนําเสนอปากเปลา 11-15 5 0 

6 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,

2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,

4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4 

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

7 2.2,3.5,3.6 การสอบกลางภาค 8 25 0 

8 2.2,3.5,3.6 การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

วีระพงษ  บุญโญภาส   อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   กรุงเทพมหนาคร 2544 สํานักพิมพนิติธรรม

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม



เอกสารประกอบการสอนท่ีจัดทําโดยอาจารยผูสอน 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติการเลนแชรพ.ศ.2534 

•         พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 พระราชกําหนดการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน

พ.ศ.2527


