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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
408 324 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Criminal Procedure 1) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
2 (2–0–4) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
      นิติศาสตรบัณฑิต    

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

9. ครั้งที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
- 
 
 

                    รายละเอยีดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
คณะ/ภาควชิา             ภาควชิานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตมีความรู้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับ

หลักท่ัวไปอ านาจของพนักงานสอบสวน และศาล หมายเรียกอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น และการ
ปล่อยชั่วคราว การสอบสวนการชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ป.วิ
อาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับหลักท่ัวไป

อ านาจของพนักงานสอบสวน และศาล หมายเรียกอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น และการปล่อย
ชั่วคราว การสอบสวนการชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ป.วิอาญา 
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
  2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัต ิ
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

16 ไม่มี 6 ตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 
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3.   จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น
รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  แจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับห้องท างาน ตารางสอนเวลาว่าง                 
ในแต่ละสัปดาห์ 

- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

          1.2 วิธีสอน 
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วให้นิสิตร่วม

อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) ก าหนดใหน้ิสิตหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ศึกษากรณีตัวอย่างจากการน าเสนอ 

         1.3  วิธกีารประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และ

ตรงเวลา 
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3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ          

ได้ทราบถึงหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับหลัก
ท่ัวไปอ านาจของพนักงานสอบสวน และศาล หมายเรียกอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น และการปล่อย
ชั่วคราว การสอบสวนการชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ป.วิอาญา 
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2.2 วิธีสอน 
     บรรยาย  อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน งานวิเคราะห์กรณีศึกษา  
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดย
ใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณีตัวอย่าง 
4) ตรวจผลงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล มีการ
วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นสามารถน ากฎหมายมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 วิธีสอน 
1) การมอบหมายใหน้ิสิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
2) อภิปรายกลุ่ม   
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาในค าพิพากษาฎีกา 
4) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
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1) สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิด 

2)  สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้

ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
4.2 วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นที่ก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1) ทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน การน าเสนอ

ในชั้นเรียน 
2) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
3) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

5.2 วิธีสอน 
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1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E – 
Learning 

2) น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
            5.3  วิธีการประเมินผล   
  1)    ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
 2)    การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของ
รายวิชา ภาระงาน และการประเมินผล
โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน 
-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

2 บรรยาย อธิบายร่วมกัน
อภิปรายเสนอทางเลือกปฏิบัติ 

2 ผู้เสียหาย (ม.2(4)) 
ค าร้องทุกข์(ม.2(7)) 
ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย (ม.3-15) 
 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

3 อ านาจการสืบสวน การสอบสวน (ม. 17-
21) 
เขตอ านาจศาล (ม.22-24) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

4 การฟ้องคดีอาญา (ม.28-38) 
สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ (ม.39) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

5 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (ม.40-51) 2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
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สัปดาห์
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

6 หมายจับ จับ (ม.66, 68, 78, 80, 83, 84, 
84/1, 117, 7/1) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

7 ควบคุม ขัง (ม.71, 87, 88, 90) 
การค้น (ม.69, 70, 92, 96) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

8 ควบคุม ขัง (ม.71, 87, 88, 90) 
การค้น (ม.69, 70, 92, 96)  

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

9 การปล่อยชั่วคราว (ม.106-119ทวิ) 2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

10 การสอบสวน (ม.120-156) 2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

11 การฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง (ม.
157-165) 
การแก้ไขค าฟ้อง ค าให้การ (ม.163-164) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

12 โจทก์ไม่มาตามก าหนดนัด คดีมีมูล (ม.
166-171) 
การพิจารณาคดี (ม.172-176) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

13 ค าพิพากษาและค าสั่ง (ม.182-192) 2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
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สัปดาห์
ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 
14 อุทธรณ์ (ม.193-213) 2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

15 ฎีกา (ม.216-224) 
คดีศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก
ตลอดชีวิต(ม.245ว.2) 

2 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  
ทบทวน สรุปองค์ความรู้ 

16 สอบปลายภาค   
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที ่ สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/ เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา  
2. ศึกษากรณีตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลฎีกา 
    ฝึกท าโจทก์ วินิจฉัยแนวข้อสอบ 
ตัวอย่าง 

  

3. การทดสอบปลายภาค 16 100% 

 
หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์รชัฏา  เจริญฉ่ า        

        
      เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                ไม่มี 
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2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
         เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น thaibar ค าอธิบายศัพท์ 
      
หนังสืออ่านประกอบ 
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา ส านักพิมพ์บัณฑิตอักษร,2552  
  
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดท าโดยนิสิต  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
4) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ                     

นิสิต 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจ าวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนิสิต 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เมื่อได้ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนให้ดีขึ้น โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
ในวิชาได้ดังนี้ 

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของ

อาจารย์ประจ าวิชานี้ 
 
 


