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มคอ.3 

 
 

- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0801424 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา                                   3 (3-0-6) 
     CRIMINOLOGY AND PENOLOGY 

            ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผู ้เสียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทณัฑวิทยา โทษและปรัชญาการ
ลงโทษ การบริหารงานเรือนจ า การเบี่ยงผูก้ระท าผดิออกจากกระบวนการยตุิธรรม อนัรวมถึงการควบคุม
ประพฤติและการพกัการลงโทษ                   

                         Meaning and scope of criminology, criminological statistic, nature and causes of  
crime, criminal judicial process and crime, criminology of injured person or victims, crime prevention, 
meaning or scope of penology, punishment and philosophy of punishment, prison administration, 
deviation of prisoners out of judicial process including probation, suspension of punishment  

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาทัว่ไป 
วชิาเฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น (ถา้มี) 
วชิาเอก 
วชิาเอกบงัคบั  
วชิาเอกเลือก 
วชิาโท  
วชิาประสบการเชิงปฏิบตัิ (ถา้มี) 

                          วชิาเลือกเสรี 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.ดร. กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
2/2563 ชั้นปี 1-4 
 

6.  สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
27 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      เพือ่ใหนิ้สิตเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ และมีสมรรถนะที่ตอ้งการดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้และเขา้ใจวิชาอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาไดถู้กตอ้ง ครบถว้น
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

1.2 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้และเขา้ใจวชิาอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยาไดง่้ายขึ้น 
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาเพื่อน าเอาไปใชเ้ป็นพื้นฐานใน

การศึกษากฎหมายในระดับสูงขึ้น และใช้งานควบคู่กับกฎหมายอาญาในภาคอ่ืนรวมทั้งกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิทางอาญา 

1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ที่ไดไ้ปใชง้านไดจ้ริงและแกไ้ขสถานการณ์อนัเก่ียวกบั
การกระท าความผดิทางอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

           2.1 เพือ่เพิม่สาระการเรียนรู้ดา้นอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยาใหแ้ก่นิสิต 
           2.2 เพือ่ใหนิ้สิตมีความรู้ที่ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและกฎหมายในยคุ
โลกาภิวฒัน ์
           2.3 เพือ่ใหนิ้สิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
           2.4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศกึษา 
 

 
 



   
 

 

หมวดที่  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ - - 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
  
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในหอ้งเรียน 
 - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

(เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 
 



   
 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
 

 (น าขอ้มูลจาก ขอ้ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเนน้ความมีวนิยั ซ่ือสตัย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อน
นอ้มถ่อมตน  ขยนัและอดทน
และยดึหลกัธรรมในการด าเนิน
ชีวติอยา่งพอเพยีง 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งที่
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและ                         
มีจรรยาบรรณทางวชิาการ                          
มีความซ่ือสตัย ์มีวนิยัในการเขา้
เรียนและการตรงต่อเวลา 
   - มอบหมายงานรายสปัดาห์ เพือ่
สงัเกตพฤติกรรมและความคิดเห็น 
   - การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี
ของอาจารย ์

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรียนและการแสดงความคิดเห็น 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตัิ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวทิยาลยั 
3. ประเมินจากรายงานกลุ่มที่จะตอ้ง
ไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้นและ
จะตอ้งมีการอา้งอิงผลงานของผูอ่ื้น
อยา่งถูกตอ้ง 
 

 1.2 มีจิตส านึกรับผดิชอบใน
หนา้ที่ต่อตนเองและสงัคม 

 1.3 ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์น
สงัคมพหุวฒันธรรม รวมถึง
การเคารพ สิทธิ มนุษยชน   

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการ วชิาชีพ และผดุงความ
ยตุิธรรม 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

                  



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเขา้ใจ

ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติ ชีวติและสงัคม 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
ระบบจากโจทยปั์ญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานใหค้น้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่นระบบ OBS,  
Web Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 
8. ศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
9. ดูงานเรือนจ าและทณัฑสถาน 

1. ประเมินจากการมอบหมายงาน
รายสปัดาห์ 
2. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
น าเสนอผลงาน 
3. ประเมินจากสอบปลายภาค 
 

 2.2 มีความสามารถในการ 
ศึกษา คน้ควา้และเพิม่พนู
ทกัษะที่จ  าเป็น มีโลกทศัน์ที่
กวา้งไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆไปประยกุตเ์พือ่
พฒันาตนเองและสงัคมได ้

 2.3 มีทกัษะปฏิบตัิดา้น
กฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมาย
มาใชก้บัขอ้เทจ็จริงใน
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
ระบบจากโจทยปั์ญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานใหค้น้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่นระบบ OBS,  
Web Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 
8. ดูงานเรือนจ าและทณัฑสถาน 

1. ประเมินจากการมอบหมายงาน
รายสปัดาห์ 
2. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
น าเสนอผลงาน 
3. ประเมินจากสอบปลายภาค 
  3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพือ่

การเรียนรู้ตลอดชีวติ และ
สามารถน าความรู้ไป
สร้างสรรคส์งัคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   

 4.1 เคารพระเบียบสงัคม และ
มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ชุมชน และสงัคม 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะ  

1.ประเมินจากการเขา้เรียน 
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการท า
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและนอกชั้น



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 4.2 มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี 

เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น 

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
4. วเิคราะห์กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
ระบบจากโจทยปั์ญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานใหค้น้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่นระบบ OBS,  
Web Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 
8. ท ารายงานกลุ่ม 
 

เรียนของนิสิต 
2.ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย 
3. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
น าเสนอผลงาน 
4. ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผดิชอบในการส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สงัคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยูร่่วมกบั
สมาชิกในสงัคมที่มีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได้
อยา่งมีความสุข 

 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พฒันา และท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

   
 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สรุป
ประเด็น น าเสนอ และส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.  ใหนิ้สิตสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเด็น 
และส่งผลงานหรือน าเสนอ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. ใหนิ้สิตศึกษาผา่นระบบ TSU-
MOOC 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
เพือ่พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

1. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
น าเสนอผลงาน ที่ด าเนินการผา่น 
ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.2   สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 

 5.3 มีทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มีอยูใ่น
ปัจจุบนัต่อการท างานที่



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เก่ียวกบักฎหมายได ้
 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 

ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย
ได ้

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สปัดาห์ที่สอน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละหัวขอ้/รายละเอียดของรายวิชา 
สามารถแยกชัว่โมงบรรยายและชัว่โมงปฏิบติัออกเป็น 2 ตาราง 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 -อธิบายเน้ือหารายวชิาในภาพรวมของ
วชิาอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารวดัผล 
-แนะน าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
-ถามตอบความรู้พื้นฐานอาชญาวิทยา
และทณัฑวทิยา 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 

ผศ.ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

2 -  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา  3 - 1. บรรยาย ผศ.ดร. 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
-  กฎหมายอาญากบัอาชญาวทิยา     
-  อาชญากรรมกบัอาชญากร 

 

2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

3 -สถิติอาชญากรรม 
-อาชญาวทิยาภาคผูเ้สียหาย 

3 - บรรยาย /ซกัถาม /ใช้
ส่ือPower Point/ให้
นิ สิ ต ศึ ก ษ า ผ่ า น
ระบบ TSU-MOOC  

ผศ.ดร.  
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

4 ส านกัและแนวคิดทางอาชญาวทิยา 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 

ผศ.ดร.  
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

5 สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้ง 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

6 การ ป้องกันอ าชญากรรมและสถิติ
อาชญากรรม 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

7 การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วเิคราะห์
กรณีศึกษาและฝึก
ใหค้ิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบจาก
โจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

8 น าเสนอรายงานกลุ่ม 
เ ร่ื อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม กั บ
อาชญากรรม 

3 - ส่งรายงานกลุ่มคร้ังที่
1 และน าเสนอผลงาน 
ผ่ า น เ ท ค โ น โ ล ย ี
สารสนเทศ 

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

9 สอบกลางภาค 
10 -ความหมาย ขอบเขตและววิฒันาการ 

ของทณัฑวทิยา รวมถึงการเปรียบเทียบ 
เร่ืองการลงโทษทางอาญา โทษทางวนิยั  
และโทษใหอ้อกจากงาน เพราะมีมลทิน 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
หรือมวัหมอง 
-ทฤษฎีการลงโทษและรูปแบบของการ
ลงโทษ 

กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบจากโจทย์
ปัญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ศึกษางานวจิยัเร่ือง
การสัง่ใหพ้นกังาน
มหาวทิยาลยัออกจาก
งานเพราะมีมลทน
หรือมวัหมอง 
ของอาจารยศ์รุต  
จุ๋ยมณี และผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี 
ทุนอุดหนุนการท า
วจิยัคณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ปีงบประมาณ 2556 
7. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
8. การท าแบบฝึกหดั 

11 ทฤษฎีการลงโทษและรูปแบบของการ
ลงโทษ (ต่อ) 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบจากโจทย์

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ปัญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

12 การลงโทษโดยใช้เ รือนจ าและทัณฑ
สถาน 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบจากโจทย์
ปัญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 
 
 

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

13 หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจ า
และทณัฑสถาน 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตดัสินใจอยา่ง

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
เป็นระบบจากโจทย์
ปัญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

14 ดูงานเรือนจ าและทณัฑสถาน   3 - ดูงานเรือนจ า
และทณัฑสถาน 
 
 

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  

15 การใชม้าตรการอ่ืนแทนโทษจ าคุก 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบจากโจทย์
ปัญหาดา้นกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
คน้ควา้ 
6. ใหนิ้สิตศึกษาผา่น
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.  
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  
 

16 น าเสนอรายงานกลุ่มเก่ียวกบัทณัฑวทิยา 3 - ส่งรายงานกลุ่มคร้ังที่
2 และน าเสนอผลงาน 
ผา่นเทคโนโลย ี

ผศ. ดร. 
กนกลกัษณ์  
จุ๋ยมณี  



   
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
สารสนเทศ  

17 
สอบปลายภาค 

18 

รวม 45 -  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งที่
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและ                         
มีจรรยาบรรณทางวชิาการ                          
มีความซ่ือสตัย ์มีวนิยัในการเขา้เรียน
และการตรงต่อเวลา 
   - มอบหมายงานรายสปัดาห์ เพือ่
สงัเกตพฤติกรรมและความคิดเห็น 
   - การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี
ของอาจารย ์
   - รายงาน 

ทุกสปัดาห์ 6% 

 

2-3 ด้านความรู้&ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

-รายงานกลุ่มเร่ืองกระบวนการ

ยติุธรรมกบัอาชญากรรม  

-รายงานกลุ่มเร่ืองทณัฑวทิยา 

- สอบกลางภาค  

- สอบปลายภาค  

-สปัดาห์ที่ 8 

 

-สปัดาห์ที่ 16 

-สปัดาห์ที่   9 

-สปัดาห์ที่ 18 

11% 

 

11% 

20% 

40% 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

-รายงานกลุ่มเร่ืองกระบวนการ

ยติุธรรมกบัอาชญากรรม  

-รายงานกลุ่มเร่ืองทณัฑวทิยา 

-สปัดาหท์ี่ 8 

 

-สปัดาห์ที่ 16 

2% 

 

2% 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

-รายงานกลุ่มเร่ืองกระบวนการ

ยติุธรรมกบัอาชญากรรม  

-สปัดาห์ที่ 8 

 

4% 

 



   
 

 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-รายงานกลุ่มเร่ืองทณัฑวทิยา -สปัดาห์ที่ 16 4% 

รวม 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคญั 
 ประเทือง ธนิยผล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยั 
รามค าแหง), 2548.  

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
หน่วยที่  1 – 7 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552.  

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
หน่วยที่  8 – 15 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552.  
             ภทัรวรรณ ทองใหญ่. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พมิพค์ร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพ ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2562. 
             อจัฉรียา  ชูตินนัทน์. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พมิพค์ร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพ ์
วญิํูชน), 2557. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 พรชยั  ขนัตี, ธชัชยั  ปิตะนิละบุตร  และอศัวนิ  วฒันวบิูลย.์ ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญา วิทยา.  
(กรุงเทพมหานคร : บริษทับุค๊เน็ท จ ากดั), 2543. 

อณัณพ  ชูบ  ารุง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพโ์อเดียนสโตร์), 2527. 
นทัธี  จิตสวา่ง. โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (กรุงเทพมหานคร : วฒันพงศก์ารพมิพ)์, 2546. 
สุดสงวน  สุธีสร. เหย่ืออาชญากรรม. (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), 2540.  
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีที่จดัท  าโดยนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 - แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
 
 



   
 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวทิยาลยั ที่ก  าหนดใหมี้การประเมิน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
-จดัประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนปลายภาค 

3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 
 - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิามีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามที่คาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในวชิาไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษารวมถึงพจิารณาจากผลการ
ทดสอบการท าแบบฝึกหดั และก่อนการสอบปลายภาค จดัใหมี้การประชุมคณาจารยเ์พือ่ออกขอ้สอบร่วมกนั 
และเพือ่พฒันาขอ้สอบใหไ้ดม้าตรฐาน  นอกจากนั้น หลงัการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนทุกกลุ่ม เพือ่ทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 -ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรด ก่อนส่งเกรดใหส้ านกัทะเบียนและประมวลผล 

     - คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น   
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิาเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้นดงัน้ี 
 - ปรับปรุงรายวชิาทุก3 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้4 

 

 

 

 

 



   
 

 

หมายเหตุ 

ข้อสอบกลางภาค  อาชญาวทิยา มีจ  านวน 1 ขอ้ 20 คะแนน 
ข้อสอบปลายภาค อาชญาวทิยา มีจ  านวน 1 ขอ้ 10 คะแนน  
                             ทณัฑวทิยามีจ านวน 2 ขอ้ ขอ้หน่ึง 20 คะแนน และขอ้สอง 10 คะแนน  
                             รวม 40 คะแนน 
คะแนนเก็บมี 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนเก็บ 

 1. ท ารายงาน 
 2. สรุปเน้ือหาโดยท าเป็นอินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) 
 3. น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 *** อินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) หมายถึง การน าความรู้มาสรุปเป็นขอ้มูลสารสนเทศ ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นขอ้ความ สญัลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ที่ออกแบบเพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน โดยง่ายและรวดเร็ว   

เน้ือหาคะแนนเก็บคร้ังที่ 1   
    1. ต  ารวจ 
    2. อยัการ 
    3. ศาล 
    4. งานคุมประพฤติ 
    5. งานราชทณัฑ ์
 
เน้ือหาคะแนนเก็บคร้ังที่ 2   
    1. ทณัฑวทิยาเบื้องตน้: ความหมายและขอบเขตของทณัฑวทิยา, แนวความคิดและววิฒันาการของการ 
        ลงโทษ, วตัถุประสงคใ์นการลงโทษ              
    2. รูปแบบและวธีิการลงโทษในต่างประเทศ  
    3. รูปแบบและวธีิการลงโทษในประเทศไทย  
    4. การลงโทษโดยใชเ้รือนจ าและทณัฑสถาน  
    5. ประวตัิและววิฒันาการของราชทณัฑไ์ทย  
    6. การบริหารเรือนจ าและทณัฑสถาน 
    7. การจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 



   
 

 

    8. การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงับางประเภท 
    9. การอบรมแกไ้ขและการใชแ้รงงานผูต้อ้งขงั 
    10. การใชม้าตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุก 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-ไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้นและมีการอา้งอิงผลงานของผูอ่ื้น (เชิงอรรถ) อยา่งถูกตอ้ง 
- มีการส่งงานตามก าหนดเวลา 

 
1 
2 

ด้านความรู้&ด้านทักษะทางปัญญา 
1. รายงาน 
- มีหนา้ปก ค าน า สารบญั บรรณานุกรม ถูกตอ้ง 
- เน้ือหาถูกตอ้ง ครบถว้นและมากกวา่ 15 หนา้ 
- มีการอา้งอิงขอ้มูลของผูอ่ื้นมากกวา่ 4 แหล่ง   
2. อินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) 
- เน้ือหาถูกตอ้งและสวยงาม 

 
 
2 
4 
1 
 
4 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- มีการระบุถึงการแบ่งภาระงานกนัอยา่งชดัเจน 

 
2 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- น าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยอินโฟกราฟิกส์ (Info graphics)  

 
4 

รวม 20 

  
น าเสนอผา่นอินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) กลุ่มละประมาณ 20-30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

รายช่ือนิสิตที่มีผลการเรียนต ่ากว่า 2.00 
วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

ค าส่ัง: ใหนิ้สิตสรุปการบรรยายลงในสมุด และน าสมุดดงักล่าวส่งอาจารยท์า้ยคาบเรียนทุกคร้ัง 

รายช่ือนิสิต 
1.  611087054 นางสาวอภิสรา แสงทอง 
2.  611087085 นางสาวโสริยา หนูปลอด 
 


