
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2133201 ชื่อวิชา  กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

หนวยกิต/ชั่วโมง 4

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2133201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

Criminal Law: General Principles

2. จํานวนหนวยกิต

4(4-0-8) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

กลุม 03 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 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

เม่ือนักศึกษาเรียนผานรายวิชาน้ีแลว   จะมีความสามารถดังตอไปน้ี                

1.   อธิบายหลักการใชกฎหมายอาญาเก่ียวกับสถานท่ี   เวลาและบุคคล   ตลอดท้ังวินิจฉัยขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง  

 2.   วินิจฉัยขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยหลักในเร่ืองความรับผิดทางอาญาไดอยางถูกตอง  

 3.   วินิจฉัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักกฎหมายในเรื่องอํานาจกระทํา  เหตุยกเวนโทษ  และเหตุลดโทษ  ในกฎหมายอาญาได  

อยางถูกตอง  

 4.   เขาใจและสามารถนําหลักกฎหมายในเร่ืองการกระทําความผิดหลายคนไปปรับใชกับปญหาขอเท็จจริงไดอยางถูกตอง   

 5.   อธิบายสภาพบังคับในทางกฎหมายอาญา   วัตถุประสงคของการลงโทษ   ตลอดทั้งวิธีการเพื่อความปลอดภัยไดถูกตอง  

 6.   อธิบายลักษณะอายุความ   การระงับความผิดและโทษทางอาญาได   

7.   มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

8. สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน เขียน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทาง

อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ

ความอาญาและหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาภาค 1

          General characteristics of criminal law; theories of liability; scope of criminal law enforcement; punishment

and measures of safety criminal liability; attempts of criminal offenses; principal; instigator; accessory;

concurrence of offenses; recidivism; prescription; legal principles applied on petty offenses as provided in Book I

of Penal Code

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

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   

   และความรูเบื้องตน

กฎหมายอาญาการ

ใช     การ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

  



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

ตีความ     การใชเกี่ยว

กับหลักดินแดนและ

เวลา   

 

2 การใชกฎหมาย

อาญา  มาตรา   2-3   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

  

3 หลักดินแดนและหลัก

บุคคล  มาตรา   4-9 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

  

4 การคํานึงถึงคําพิพากษา

ของศาลในตาง

ประเทศ   มาตรา   10-

11 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

  

5 โทษทางอาญาและวิธี

การเพื่อความปลอดภัย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

  

6 การกระทําในกฎหมาย

อาญาการเคลื่อนไหว

และไมเคลื่อนไหว

รางกาย   (     งด

เวน/   ละเวน

กระทํา)   มาตรา   59 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศ.ดร.ทวี

เกียรติ มีนะ

กนิษฐ 

7 ทฤษฎีวาดวยความ

สัมพันธระหวางการกระ

ทําและผล  

  การกระทําโดยเจตนา

ธรรมดา    เจตนา

พิเศษ    และ

ประมาท   มาตรา   59 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศ.ดร.ทวี

เกียรติ มีนะ

กนิษฐ 

8 การกระทําโดย

พลาด,   สําคัญผิดในตัว

บุคคล,   สําคัญผิดในขอ

เท็จจริง   มาตรา   60-

62 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การทดสอบหลังเรียน

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศ.ดร.ทวี

เกียรติ มีนะ

กนิษฐ 

9 พยายามกระทําความผิด 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการบาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ศ.ดร.ทวี

เกียรติ มีนะ

กนิษฐ 

10  การกระทําความผิด 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. ผูบรรยายจาก ศ.ดร.ทวี



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

หลายบท  หรือหลาย

กระทง  การกระ

ทําความผิดอีก  และอายุ

ความ 

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

ภายนอก เกียรติ มีนะ

กนิษฐ 

11 ผูกระทํามีอํานาจกระทํา

ได    เรื่อง    การ

ปองกันโดยชอบดวย

กฎหมายเรื่อง    หลัก

ความยินยอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การทดสอบหลังเรียน

4. การสอบปลายภาค 

  

12 เหตุยกเวนโทษ  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

  

13 เหตุลดโทษ  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

  

14 ผูกระทําความผิดหลาย

คน  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

  

15 ผูกระทําความผิดหลาย

คน  (ตอ) 

  ทบทวนเนื้อหา 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

4 0 8 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

  

รวมจํานวนชั่วโมง 60.00 120.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 3.3,4.3 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 7/10/15 0 0 

3 2.2,3.4 การประเมินการบาน 9 0 0 

4 2.2,3.3,4.3,5.1,5.4 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 4/6/10 0 0 

5 1.1,1.3 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

6 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การทดสอบหลังเรียน 3/5/7/8/11 0 0 

7 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค  25 0 

8 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 17 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

อภินันท  ศรีศิริ   คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2561 



ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ   คําอธิบายกฎหมายอาญา  ภาคทั่วไป   2561 สํานักพิมพวิญูชน 

 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ   ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับอางอิง   2561  สํานักพิมพวิญูชน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

      จิตติ   ติงศภัทิย,  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  1   (พ.ศ.  2546)  และภาค  2   ตอนที่  1(พ.ศ.2536),  สํานักอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


