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แนวการจัดการเรียนรู้ 
วิชา อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา   (Criminology and Penology) 
รหัสวิชา  ๒๕๖๓๔๑๓    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)                ภาคเรียนที ่๒ / ๒๕๕๗ 
หลักสูตร นิติศาสตรบณัฑติ        โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์      คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ชื่อผู้สอน อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตนัณีกุล   รหัสผู้สอน   ๖๐๓๐ 
วัน เวลาที่สอน  -       หมู่เรียนที ่ - 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษา  
๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและทฤษฏีทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
๒. สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมได้  
๓. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขผู้กระท าความผิดในหลายมิติ  
๔. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและป้องปรามการเกิดอาชญากรรม 
๕. ส่งเสริมในการน าหลักพุทธศาสนามาใช้กับการด าเนินชีวิตที่ไม่ข้องแวะกับอาชญากรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการ
ยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การ
บริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑ
วิทยา 
 
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 

๑ ๑. แนะน าต าราและเอกสารประกอบการเรียน 
๒. แนะน าประมวลการสอนและแผนการสอน 
๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและข้อตกลงในการเข้าช้ัน
เรียน 
๔. ความหมายและขอบเขตของวชิาอาชญาวิทยา 
๕. ความสัมพันธ์ของอาชญาวิทยากับนิติศาสตร ์
๖. กฎหมายอาญากับอาชญาวิทยา 

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 

๑. แนวการเรียนรู ้
๒. โปรแกรม Power 
Point 
๓. การบรรยาย 

๒ ประเภทของอาชญากรรม 
 
 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 
๓. ศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับ
อาชญากรรม 
๔. ดู VDO เกี่ยวกับประเภท
ของอาชญากรรม 

โปรแกรม Power 
Point 
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๕. ท าแบบฝึกหดั 
๓ เหยื่ออาชญากรรม   

การป้องกันอาชญากรรม 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย 
๒. การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ 
๓. การลดช่องโอกาสการกระท าความผิด 
๔. การป้องกันอาชญากรรมด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคม 
สถิติอาชญากรรม 

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

โปรแกรม Power 
Point 
 
 
 
 
 
 

๔ ส านักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา 
๑. แนวความคิดอาชญาวิทยาแบบดั้ ง เดิม (Classical 
Criminology) 
- ความเช่ือเกี่ยวกับอาชญากรรมก่อนสมัยส านักอาชญา
วิทยาดั้งเดิม 
- แนวความคิดหลักของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
-ทฤษฎีป้องกัน (Deterrence Theory) 
- ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) 
- ทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) 
๒. แนวความคิดอาชญาวิทยาแบบปฎิฐานนิยม (Positive 
Criminology) 
- ซีซาร์ ลอมโบรโซ 
- เอ็นริโก  เฟอร์รี่ 
- ราฟฟาเอล กาโรฟาโล 

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

โปรแกรม Power 
Point 

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

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

โปรแกรม Power 
Point 

๖ ๔. สาเหตุตามแนวสังคมศาสตร์ (Chicaco School) 
- ทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยา (Robert Park) 
- ทฤษฎีวงกลมร่วม (Burgess) 
- ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (Clifford Shaw) 
๕. สาเหตุตามหลักสังคมวิทยา 

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

โปรแกรม Power 
Point 
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   ๕.๑ กลุ่มทฤษฎีความกดดันทางสังคม 
- ทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐาน (Emile Durkheim) 
- ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Robert Merton) 
- ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Albert Cohen) 
- ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของชนช้ันล่าง (Miller) 

 
 

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

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

โปรแกรม Power 
Point 
 

๘ วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   ไม่มีสอบกลางภาค จะประเมนิผลการเรียนจากการทดสอบปลายภาคเท่านั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชากฎหมายของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

๙ ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวมาร์คซิสซ์ 
ทฤษฎีผสมผสาน (Integrated Theory) 
๑. ทฤษฎีการมีปฏิกิริยาต่อกัน (Interaction Theory) 
๒. ทฤษฎีที่จ ากัดเฉพาะวัยรุ่น (Adolescence-Limited 
Theory) 
๓. ทฤษฎีขั้นตอนของอายุ  (Age-Grades Theory) 
Samson & Laub 
๔. ทฤษฎีการควบคุมตนเองในระดับต่ า (Low Self 
Control Theory) 

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

โปรแกรม Power 
Point 

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

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 

๓. ดู VDO เกี่ยวกับการ
ลงโทษ 
๔. ท าแบบฝึกหดั 
 

โปรแกรม Power 
Point 

๑๑ ๕. หลักทัณฑกรรมตามแนวพุทธ(Penology according to 
Buddhism) 
การลงโทษโดยใช้สถาบัน 
๑. วิวัฒนาการของระบบเรือนจ า 

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

โปรแกรม Power 
Point 
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๒. ระบบเรือนจ าในต่างประเทศ 
เรือนจ าเอกชน 

๑๒ การบริหารงานเรือนจ า 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท 
โครงการก าลังใจ 

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

โปรแกรม Power 
Point 

๑๓ สังคมผู้ต้องขัง 
สังคมเจ้าหน้าที่เรือนจ า 
การอบรมแก้ไขและการใช้แรงงานของผู้ต้องขัง 

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

โปรแกรม Power 
Point 

๑๔ การใช้สถานที่อื่นนอกเรือนจ า 
การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ าคุก 
 

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

โปรแกรม Power 
Point 

๑๕ ประโยชน์ของการใช้มาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 
สถานการณ์อาชญากรรม 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์อาชญากรรมใน
ปัจจุบัน 
๓. ท าแบบฝึกหดั 

โปรแกรม Power 
Point 

๑๖ สรุปและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 
 

๑. การบรรยาย 
๒. ถาม-ตอบ 

โปรแกรม Power 
Point 

๑๗ สอบปลายภาค 

การวัดผลและประเมินผล 
สอบปลายภาคเรียน   ร้อยละ  ๑๐๐   คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผล (ตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัย) 

คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ ระดับคะแนน  A 
คะแนน ๗๕ – ๗๙ ระดับคะแนน  B+ 

คะแนน ๗๐ – ๗๔ ระดับคะแนน  B 
คะแนน ๖๕ – ๖๙ ระดับคะแนน  C+ 

คะแนน ๖๐ – ๖๔ ระดับคะแนน  C 
คะแนน ๕๕ – ๕๙ ระดับคะแนน  D+ 

คะแนน ๕๐ – ๕๔ ระดับคะแนน  D 
คะแนน ต่ ากว่า  ๕๐  ระดับคะแนน  E  

 
เอกสารและต าราหลัก 
 ปิยะพร  ตันณีกุล, เอกสารประกอบการสอนอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม, ๒๕๕๖. 

ค าบรรยายในช้ันเรียน 
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เอกสารประกอบเพ่ิมเติม 
 พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิตะนิละบตุร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์ ,ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา, บุ๊คเน็ท, ๒๕๔๓. 
 อัณณพ ชูบ ารุง, อุนิษา เลิศโตมรสกุล, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
 สุดสงวน  สุธสีร, อาชญาวิทยา, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 
 ชาญคณิต กฤตยา สรุิยะมณี, ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัย, หยินหยางการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
 ปกรณ์  มณีปกรณ์, ทฤษฎีอาชญาวิทยา,เอ็ม.ที.เพลส , ๒๕๕๕. 
 นัทธี  จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา, โรงพิมพ์ราชทัณฑ,์ ๒๕๔๑. 
 นัทธี  จิตสว่าง, โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด, วัฒนพงศ์การพิมพ,์ ๒๕๔๖. 
 ประเทือง ธนิยผล , อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา , มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘. 
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, เอกสารการสอนชุดวิชา อาชญาวทิยาและทณัฑวิทยา, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 
๒๕๓๙. 
 อัจฉรียา   ชูตินันท,์ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, วิญญูชน, ๒๕๕๕. 
 อัณณพ ชูบ ารุง , ทฤษฏีอาชญาวทิยา (พิมพ์ครั้งท่ี 1) , O.S.Printing House, ๒๕๔๗. 
 Francis T. Cullen & Robert Agnew , Criminology Theory Past to Present, Roxbury, 2005. 
 Larry J. Siegel, Criminology, Thomsom Wardsworth, 2006. 
 
ข้อตกลงในชั้นเรียน 
 ๑.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าชั้นเรียนและให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 

๒.  นักศึกษาจะต้องมาเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อนุญาตให้มาสายได้ไม่เกิน ๑๕ 
นาที มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนและให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 

๓. เมื่อเข้าช้ันเรียน นักศึกษาต้องงดใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๔. หากนักศึกษาคนใดพูดคุยส่งเสียงดังในระหว่างเรียนอันเป็นการรบกวนการเรียนการสอน หากผู้สอนตักเตือน
แล้วแต่ยังประพฤติเช่นเดิม จะถูกเชิญให้ออกนอกชั้นเรียนโดยให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น 

๕. การทดสอบความรู้ เนื้อหาที่ใช้ทดสอบจะอิงกับหนังสือหลักและค าบรรยายในช้ันเรียน 
๖.  นักศึกษาห้ามขาดเรียนเกิน ๒๐% ( ๓ คร้ัง) ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาค 

 
              อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกลุ 


