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หมวดที� 1  ข้อมูลทั�วไป 

1. รหัสและชื�อรายวิชา 

408 442  การสืบสวนและการสอบสวน 

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (3 – 0 – 6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 

      นิติศาสตรบณัฑิต    

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

 อาจารยส์มพร ศิริพนัธ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที� 2/2565  ชั�นปีที� 4     

6. รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี 

8. สถานที�เรียน 

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

9. ครั�งที�จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

- 

 

 

 

                    รายละเอยีดของรายวิชา 

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หมวดที� 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื�อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื� องเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา  ในชั�นพนักงาน

สอบสวน  การสืบสวนและการสอบสวนในการกระทาํความผิด สิทธิของผูต้อ้งหาตามกฎหมาย 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

 

หมวดที� 3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาหลกักฎหมายเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา  ในชั�นพนักงานสอบสวน  การ

สืบสวนและการสอบสวนในการกระทาํความผิด สิทธิของผูต้อ้งหาตามกฎหมาย 

 

  2. จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏิบัต ิ

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45  ไม่มี 6 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

3.   จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี�ยวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสปัดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาอย่างนอ้ย 1 ชั�วโมงต่อสปัดาห์ต่อกลุ่มเรียน (เฉพาะรายที�

ตอ้งการ) 
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หมวดที� 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที�ต้องพัฒนา 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตยสุ์จริต 

2) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ลาํดบัความสาํคญั 

4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทั�งเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

          1.2 วธีิสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื�อหาสาระที�เกี�ยวข้อง  แลว้ให้นักศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบติัที�ดี  และเหมาะสม 

2) อภิปรายกลุ่ม 

3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งที�เกี�ยวขอ้ง 

4) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอ 

         1.3  วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั�นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานที�ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตที�ใหแ้ละตรงเวลา 

3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานที�มอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที�ต้องได้รับ          

     ไดท้ราบถึงหลกักฎหมายเกี�ยวกบักระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา  ในชั�นพนักงานสอบสวน  

การสืบสวนและการสอบสวนในการกระทาํความผิดสิทธิของผูต้อ้งหาตามกฎหมาย 

2.2 วธีิสอน 

      บรรยาย  อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน งานวิเคราะห์กรณีศึกษา  และ

มอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ   การศึกษาโดยใชปั้ญหา 

และโครงงาน Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที�เนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 

2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 

3) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอย่าง 

4) ตรวจผลงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดเชื�อมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์ 

เพื�อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถนาํกฎหมายมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3.2 วธีิสอน 

1) การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษ และนาํเสนอผลการศึกษา 

2) อภิปรายกลุ่ม   

3) วิเคราะห์กรณีศึกษาในคาํพิพากษาฎีกา 

4) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1) สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบที�มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด 

2)  สงัเกตการร่วมอภิปราย 

3) ตรวจผลงาน   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที�ต้องพัฒนา 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที�ต้องพัฒนา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที�มอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนดเวลา 

4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานทั�งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื�อนดว้ยประเดน็ที�กาํหนด 
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2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที�ต้องพัฒนา 

1) ทกัษะในการสื�อสารทั�งการพดู การฟัง การเขียน โดยทาํรายงาน การนาํเสนอในชั�นเรียน 

2) ทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต 

5.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซต ์สื�อการสอน E – Learning 

2) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีที�เหมาะสม 

                  5.3  วธีิการประเมินผล   

  1)    ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื้�อเทคโนโลย ี

 2)    การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที� 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที� 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั�วโมง 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน สื�อที�ใช้ (ถ้าม)ี 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา ภาระงาน 

และการประเมินผลโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมในการ

วางแผน 

-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

3 บรรยาย อธิบาย ร่วมกนัอภิปราย 

เสนอทางเลือกปฏิบติั 

2 ผูเ้สียหาย (ม.2(4)) 

คาํร้องทุกข(์ม.2(7)) 

ผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหาย (ม.3-15) 

 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

3 อาํนาจการสืบสวน การสอบสวน (ม. 17-21) 

เขตอาํนาจศาล (ม.22-24) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 
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สัปดาห์ที� 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั�วโมง 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน สื�อที�ใช้ (ถ้าม)ี 

4 การฟ้องคดีอาญา (ม.28-38) 

สิทธินาํคดีอาญามาฟ้องระงบั (ม.39) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

5 คดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญา (ม.40-51) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

6 หมายจบั จบั (ม.66, 68, 78, 80, 83, 84, 84/1, 117, 

7/1) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

7 ควบคุม ขงั (ม.71, 87, 88, 90) 

การคน้ (ม.69, 70, 92, 96) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

8 สอบกลางภาค 3  

9 การปล่อยชั�วคราว (ม.106-119ทวิ) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

10 การสอบสวน (ม.120-156) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

11 การฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง (ม.157-165) 

การแกไ้ขคาํฟ้อง คาํให้การ (ม.163-164) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

12 โจทก์ไม่มาตามกาํหนดนดั คดีมีมูล (ม.166-171) 

การพิจารณาคดี (ม.172-176) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

13 คาํพิพากษาและคาํสั�ง (ม.182-192) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

14 อุทธรณ์ (ม.193-213) 3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

15 ฎีกา (ม.216-224) 

คดีศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต(ม.

245ว.2) 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

ทบทวน สรุปองคค์วามรู้ 

16 สอบปลายภาค 3  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมที�ใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ที� สดัส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 
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2. ศึกษากรณีตวัอย่าง คาํพิพากษาศาล

ฎีกา ฝึกทําโจทย์ วินิจฉัยแนว

ขอ้สอบตวัอยา่ง 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

- 

3. การทดสอบปลายภาค 16 100% 

 
 
 

 

 

หมวดที� 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

       -  รศ.ประโมทย ์จารุนิล  อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

        

      เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

                ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

         เวบ็ไซดที์�เกี�ยวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวิชา เช่น thaibar คาํอธิบายศพัท ์
      

หนังสืออ่านประกอบ 

      - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 - สมศกัดิ�  เอี�ยมพลบัใหญ่ เกร็ดกฎหมาย ว.ิอาญา สาํนกัพิมพบ์ณัฑิตอกัษร,2552  

  

หมวดที� 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี� ที�จดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งันี�  

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  ตามที�ผูส้อนจดัทาํเป็นช่องทางการสื�อสารกบันกัศึกษา 



  มคอ. 3 

 

8

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพื�อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ ดงันี�  

1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจาํวิชานี�  

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เมื�อไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึ�น  

โดยการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน การวิจยัชั�นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ในรายหัวขอ้ตามที�คาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวิชา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� โดยรวมในวิชาได ้

ดงันี�  

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื�น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที�ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

-  มีการตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ� ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพื�อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ�น ดงันี�  

1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างนอ้ยทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ�  

2) เปลี�ยนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวิชานี�  
 
 


