
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

          มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒๕๖๓๔๑๓           อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   (Criminology and Penology) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
       ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
          ๓.๑ หลักสูตร  
   นิติศาสตรบัณฑิต 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  

        วิชาเฉพาะด้าน/วิชาแกน   
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
          ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ธีระศักดิ์  ลีละพัฒนา   
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ชั้นปีที่ ๓ หมู่เรียนที่ ๕๖/๗๕ และ ๕๖/๗๖ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
            - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
            - 
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๘. สถานที่เรียน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   หมู่เรียนที่ ๕๖/๗๕  และ ๕๖/๗๖ ห้องเรียน นิติ ๓  คาบ ๕-๗                                 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
            - 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและทฤษฏีทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
         ๑.๒ สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมได้ 

๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขผู้กระท าความผิดในหลายมิติ  
๑.๔ ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและป้องปรามการเกิดอาชญากรรม 

 ๑.๕ ส่งเสริมในการน าหลักพุทธศาสนามาใช้กับการด าเนินชีวิตที่ไม่ข้องแวะกับอาชญากรรม 
           ๑.๖ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    - 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

        ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการ
ยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา 
การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา 
และทัณฑวิทยา 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

๙ ๐  ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค
การศึกษา  
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์
จะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาให้ทราบล่วงหน้า 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ 
      (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
               ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างาน
กลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ  
        

 

 

 

 
      ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
          (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
          (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
          (๓) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
          (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  

      นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาซ่ึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้
จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
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          (๒) มีความรอบรู้กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษารวมทั้งเข้าใจหลักการและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 
          การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
       ๒.๒   วิธีการสอน 
                ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 

          ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่าง  ๆ  จากการสอบปลายภาค
เรียน 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

      นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
นิติศาสตร์ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ  จากการสอนเพ่ือให้เกิด
ทักษะทางปัญญาดังนี้ 
  (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
       การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
               การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น กรณีศึกษาทางการประยุกต์จากงานวิจัย การอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติจริง เป็นต้น  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการตอบค าถาม การท า
วิจัย การทดสอบโดยการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 

       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
      นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบัน

อ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงต้อง 
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     (๖)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  คุณสมบัติต่าง ๆ  นี้สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 

       ๔.๒   วิธีการสอน 
       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้าม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๑)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      (๒)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
      (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
              (๕)  มีภาวะผู้น า  
 
      
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล  
 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
               - 
       ๕.๒   วิธีการสอน 
               - 
       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                 - 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 
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๑ ๑. แนะน าต าราและเอกสารประกอบการเรียน 
๒. แนะน าประมวลการสอนและแผนการสอน 
๓. ข้อปฏิบัติเกีย่วกับการเรียนและข้อตกลงในการ
เข้าช้ันเรียน 
๔. ความหมายและขอบเขตของวชิาอาชญาวิทยา 
๕. ความสัมพันธ์ของอาชญาวิทยากับนิติศาสตร ์
๖. กฎหมายอาญากับอาชญาวิทยา 

๓ ช่ัวโมง ๑. แจกแนวการเรียนรู ้
๒ .อ ธิ บ า ย แ ล ะ แ น ะ น า
ลักษณะรายวิชา การเรียน 
การประเมินผลการศึกษา 
๓. การบรรยาย 
๔. ถาม-ตอบ 
๕. ท าแบบฝึกหดั 
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๒ ประเภทของอาชญากรรม 
 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับ
อาชญากรรม 
๔. ดู VDO เกี่ยวกับประเภท
ของอาชญากรรม 
๕. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๓ เหยื่ออาชญากรรม   
การป้องกันอาชญากรรม 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย 
๒. การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ 
๓. การลดช่องโอกาสการกระท าความผิด 
๔ .  ก า ร ป้ อ ง กั น อ า ช ญ า ก ร ร ม ด้ ว ย ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
สถิติอาชญากรรม 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม 
๔. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๔ ส านักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา 
๑.  แนวความคิ ดอาชญาวิทยาแบบ ด้ัง เ ดิม 
(Classical Criminology) 
- ความเช่ือเกี่ยวกับอาชญากรรมก่อนสมัยส านัก
อาชญาวิทยาดั้งเดิม 
- แนวความคิดหลักของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
-ทฤษฎีป้องกัน (Deterrence Theory) 
- ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice 
Theory) 
- ทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) 
๒. แนวความคิดอาชญาวิทยาแบบปฎิฐานนิยม 
(Positive Criminology) 
- ซีซาร์ ลอมโบรโซ 
- เอ็นริโก  เฟอร์รี่ 
- ราฟฟาเอล กาโรฟาโล 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎี 
๔. ท าแบบฝึกหดั 
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 
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๕ ทฤษฎีสาเหตุการกระท าผิด 
๑. สาเหตุตามแนวชีววิทยา 
๒. สาเหตุตามแนวจิตวิทยา 
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (The Psychoanalytic 
Theory) 
- ทฤษฎีบุคคลิกภาพ 
๓. สาเหตุตามหลักพุทธธรรม 
- ปัจจัยทางจิต 
- ปัจจัยทางสังคม 
- ปัจจัยทางกายภาพ 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
กับทฤษฎี 
๔. ท าแบบฝึกหดั 
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๖ ๔. สาเหตุตามแนวสังคมศาสตร์ (Chicaco School) 
- ทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยา (Robert Park) 
- ทฤษฎีวงกลมร่วม (Burgess) 
- ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (Clifford Shaw) 
๕. สาเหตุตามหลักสังคมวิทยา 
   ๕.๑ กลุ่มทฤษฎีความกดดันทางสังคม 
- ทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐาน (Emile Durkheim) 
- ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Robert Merton) 
- ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Albert Cohen) 
- ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของชนช้ันล่าง (Miller) 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
กับทฤษฎี 
๔. ท าแบบฝึกหดั 
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๗    ๕.๒ กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
- ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Sutherland) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Aker 
- ทฤษฎีการเลียนแบบ (Gabriel Trade) 
   ๕.๓ กลุ่มทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 
- ทฤษฎีตีกรอบ (Containment Theory) Reckless 
- ทฤษฎีการกระท าผิดและการเป็นอิสระ (David 
Matza) 
- ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Travis Hirschi) 
- ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Gottfredson & 
Hirschi) 
- ทฤษฎีตีตรา (Braithwaite) 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
กับทฤษฎี 
๔. ท าแบบฝึกหดั  
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๘ วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   ไม่มีสอบกลางภาค จะประเมนิผลการเรียนจากการทดสอบปลายภาคเท่านั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 
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๙ ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวมาร์คซิสซ์ 
ทฤษฎีผสมผสาน (Integrated Theory) 
๑ .  ทฤษฎี ก ารมี ปฏิ กิ ริ ย าต่ อกั น  ( Interaction 
Theory) 
๒. ทฤษฎีที่จ ากัดเฉพาะวัยรุ่น (Adolescence-
Limited Theory) 
๓. ทฤษฎีขั้นตอนของอายุ (Age-Grades Theory) 
Samson & Laub 
๔. ทฤษฎีการควบคุมตนเองในระดับต่ า (Low Self 
Control Theory) 
 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวช้อง
กับทฤษฎี 
๔. ดู VDO เพื่อน าทฤษฎีที่
เรียนมาทั้งหมดมาวเิคราะห์
หาสาเหตุการกระท าผิด 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๐ สถานการณ์อาชญากรรม 
 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท ารายงานเกีย่วกับ
ปัญหาอาชญากรรมใน
ปัจจุบันโดยน าทฤษฎีมา
วิเคราะห ์

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๑ ทัณฑวิทยา 
๑. ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา 
๒. ปรัชญาของการลงโทษ 
๓. วิวัฒนาการของส านักความคิดทางทัณฑวิทยา 
๔. วัตถุประสงค์ ทฤษฎีการลงโทษ 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ดู VDO เกี่ยวกับการ
ลงโทษ 
๔. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๒ ๕ .  หลั กทัณฑกร รมตามแนวพุท ธ ( Penology 
according to Buddhism) 
การลงโทษโดยใช้สถาบัน 
๑. วิวัฒนาการของระบบเรือนจ า 
๒. ระบบเรือนจ าในต่างประเทศ 
เรือนจ าเอกชน 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ดู VDO เกี่ยวกับเรือนจ า 
 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๓ การบริหารงานเรือนจ า 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท 
โครงการก าลังใจ 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๔ สังคมผู้ต้องขัง 
สังคมเจ้าหน้าที่เรือนจ า 
การอบรมแก้ไขและการใช้แรงงานของผู้ต้องขัง 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๕ การใช้สถานที่อื่นนอกเรือนจ า 
การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุก 
 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 

๑๖ ประโยชน์ของการใช้มาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 
สรุปและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 

๓ ช่ัวโมง ๑. การบรรยาย 
๒. รายงานหน้าช้ันเรียน  
๓. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์อาชญากรรมใน
ปัจจุบัน 

อ.ดร.ปิยะพร 
ตันณีกลุ 
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๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
 

 

 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

๑ 
สอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
สัปดาห์ที่ ๙ 

สัปดาห์ที่ ๑๗ 

 
- 

ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม ร้อยละ ๘๐ 

๓ 
การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดเทอม - 

๔ วิเคราะห์กรณีศึกษา ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ - 

๕ 
แบบฝึกหัด ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๒,

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ 
- 

๖ การอ่านและสรุปบทความวิจัย - - 
** โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ประเมินผลการเรียนจากการทดสอบปลายภาคเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาค ทั้งนี้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 ปิยะพร  ตันณีกุล , เอกสารประกอบการสอนวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม ๒๕๕๖.  
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๓.๑ พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิตะนิละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์ ,ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา, บุ๊ค
เน็ท, ๒๕๔๓. 
๓.๒ อัณณพ ชูบ ารุง, อุนิษา เลิศโตมรสกุล, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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๓.๓ สุดสงวน  สุธีสร, อาชญาวิทยา, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 
๓.๔ ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี, ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัย, หยินหยางการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
๓.๕ ปกรณ์  มณีปกรณ์, ทฤษฎีอาชญาวิทยา,เอ็ม.ที.เพลส , ๒๕๕๕. 
๓.๖ นัทธี  จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา, โรงพิมพ์ราชทัณฑ์, ๒๕๔๑. 
๓.๗ นัทธี  จิตสว่าง, โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด, วัฒนพงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
๓.๘ ประเทือง ธนิยผล , อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา , มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘. 
๓.๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, โรงพิมพ์ชวน
พิมพ์, ๒๕๓๙. 
๓.๑๐ อัณณพ ชูบ ารุง , ทฤษฏีอาชญาวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 1) , O.S.Printing House, ๒๕๔๗. 
๓.๑๑ Francis T. Cullen & Robert Agnew , Criminology Theory Past to Present, Roxbury 
Publishing Company , 2003. 

 ๓.๑๒ Larry J. Siegel, Criminology, Thomsom Wardsworth, 2006. 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
๓.  การปรับปรุงการสอน 
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ



๑๐                                                                      มคอ. ๓     

ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


