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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2103309-54 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

     Criminology and Penology 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2103309 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา 

 
Criminology and Penology 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
หลักสตูรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ดร.อภินันท์ ศรศีิร ิ
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

9. สถานที่เรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
31 กรกฎาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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เมื่อนักศึกษาเรยีนรายวิชานี้แล้ว  นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/้ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในดา้นต่าง  ๆ   ได้แก ่ 

          1.  อธิบายความหมาย  แนวคิด  และวิวัฒนาการของอาชญาวิทยาได ้ 

          2.  อธิบายมาตรการลงโทษตามกฎหมาย  และทฤษฎีการลงโทษผู้กระท าผิดได ้   

          3.  อธิบายสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมได้  ได้ตามแนวคิดส านักและทฤษฎตี่าง  ๆที่เกี่ยวข้องได้และ
แนวทางในการป้องกัน  

          4.  อธิบายการปฎิบัติต่อผู้กระท าความผดิในรูปแบบตา่ง  ๆ   เพื่อแก้ไขผู้กระท าความผิด  และแนวทางการปฎริูปการปฎิบัติ
ต่อผู้กระท าความผิดและการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐานสากล  

          5.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือก   

          6.  เคารพและปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับครบถว้นและทันต่อการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ดังกล่าว 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          ความหมายและส านักคิดของอาชญาวิทยา ลักษณะและเหตุปัจจัยต่อการกระท าความผิด การกระท าท่ีเป็นอาชญากรรม 
การป้องกันอาชญากรรม ความหมายทัณฑวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ กฎมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขัง ระบบเรือนจ า 
ทัณฑสถาน มาตรการรอการลงโทษและการพักการโทษ ทฤษฎีและการปฏิบัตติ่อผู้กระท าความด้วยวธิีการต่าง ๆ กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 

          Definition and schools of criminology. Nature and factors contributing to commission of offenses. 
Actions constituting to a crime. Crime prevention. Definition of Penology. Theories of punishment. Minimum 
standards of prisoner treatment. Prison systems. Correctional institutions. Punishment suspension and parole. 
Theories and treatment of offenders. Community Justice and Restorative Justice  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ  

3. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
4. การประเมินจากก
การสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน 
5. การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment) 
6. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

 

2.มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์
ส่วนรวม และจิตส านึก
รักท้องถิ่น    

        

 

3.มีความพอเพียง          

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

        

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น  

        

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study) 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

7.เคารพและปฏิบตัิ
กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับขององค์การ
และสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานของ
ชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้ 

        

 

2.ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฏีกฎหมายทีส่ าคัญ
ในเนื้อหาวิชาที่
ท าการศึกษา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study) 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

3.สามารถบรูณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมาย
กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

        

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทาง
ปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพด้านนิติศาสตร ์ 

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

        

 

2.สามารถ
คิด  วิเคราะห ์ และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลได ้  มี
วิสัยทัศน์  และความคิด
สร้างสรรค ์      

        

 

3.น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง

        



6/13 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เหมาะสม  

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทาง
กฎหมายไปบูรณาการ
กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

        

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย ท าความเข้าใจ
และประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง  

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสอนโดยโครงงาน 
(Project-based 
instruction) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question) 
5. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์
ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ์
แนวคิด ทฤษฏีทาง
กฎหมายไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การทดสอบหลังเรียน 
3. การสอบปลายภาค  

  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

        

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

        

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

        

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การศึกษาค้นคว้า
โดยอิสระ 
(Independent 
study) 
2. การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (Self-
directed 
learning)  

  1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน  

  

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

        

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี         

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

        

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

        

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study) 
2. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการน าเสนอ

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ผลของการสืบค้นท่ีได้รับ
มอบหมาย  

3. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
4. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การประเมินจากก
การสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียนรูจ้ักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

        

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1   -แนะน าวิชา  วิธีการศึกษา  ขอบเขตการศึกษา  และการวิธีการวัดผลการศึกษา  
 -ความหมายของอาชญาวิทยา(Criminology )และอาชญากรรม  ( Crimes ) 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

2   พัฒนาการอาชญาวิทยาและส านกัอาชญาวิทยา  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

3   พัฒนาการอาชญาวิทยาและส านกัอาชญาวิทยา(ต่อ)  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

Point  ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

4   ทฤษฎีสาเหตุของการกระท าผิดในรูปแบบต่างๆ  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

5   ทฤษฎีสาเหตุของการกระท าผิดในรูปแบบต่างๆ  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

6   ทฤษฎีและแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม    1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ทักษะ 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

7   ความหมายของทัณฑวิทยาและทฤษฎีในการลงโทษ   1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

8  มาตรฐานขั้นต่ าในการปฎิบัตต่อผูก้ระท า
ผิด (Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners  ( United Nations  )    

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

กิจกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

9   ระบบเรือนจ า  ทัณฑสถาน  และการปฎิบัตติ่อผู้กระท าความผิดทั้งใน  นอกเรือนจ า  แนว
ทางการปฎิรูปการปฏิบตัิต่อผู้กระท าความผิดและการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง/สถานการณ์
และสภาพปัญหาของการปฏิบตัิตอ่ผู้ต้องขังของประเทศไทย   

1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

10   แนวคิดยุติธรรมทางเลือก(Alternative Dispute Resolution  )หรอืยุติธรรมชุมชน
(Community  Justice )  ความเป็นมาและความส าตัญของยตุิธรรมทางเลือก  
 หลักการและรูปแบบของยุติธรรมทางเลือก   

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

11  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ( Restorative  justice  )   
 หลักการและรูปแบบของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 การน าหลักยตุิธรรมทางเลือกมา  และกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในประเทศ
ไทย  
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

ผู้ทรง
ภายนอก (กรณี
จ าเป็น)  

12   แนวคิดอาชญาวิทยาและทััณฑวทิยาปรับใช้กับแนวคิดลงโทษและปฎิบัติต่อเด็กและ
เยาวชน  ตามกฎหมายไทยและสปป.ลาว  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

ผู้ทรง
ภายนอก (กรณี
จ าเป็น)   

13  การน าเสนอรายงานกลุ่ม 1   1. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking) 
2. การศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมายเหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ค้นคว้าโดย
อิสระ 
(Independent 
study) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการน า
ตนเอง (Self-
directed 
learning)  

ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมินแฟ้ม
พัฒนางาน/
อนุทิน(diary 
,journal) 
4. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

14  การน าเสนอรายงานกลุ่ม  2  1. การสะท้อน
ความคิด 
(Reflective 
thinking) 
2. การศึกษา
ค้นคว้าโดย
อิสระ 
(Independent 
study) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการน า
ตนเอง (Self-
directed 
learning)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
4. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

15  สรุปและทวนเนื้อหา สาระส าคญัของเนื้อท้ังหมด   1. การบรรยาย 
2. การสอน
แบบศูนย์การ
เรียน 
(Learning 
Center)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. ดร.
อภินันท์ 
ศรีศิร ิ 

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   45.00  90.00    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.6,3.5,3.6,5.3  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

2  1.1,2.2,3.5,4.5,5.3  การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

  0  0  

3  1.6  การประเมินการบ้าน    0  0  

4  1.1,1.6,2.2,3.5,4.5,5.3  การประเมินรายงาน/โครงงาน  13-14  15  0  

5  5.3  การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

13-14  5  0  

6  1.1,5.3  การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

  0  0  

7  1.1  การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  

  0  0  

8  1.1,1.7,2.2  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

9  3.6  การทดสอบหลังเรยีน    0  0  

10  1.6,2.2,3.5,3.6  การสอบปลายภาค    80  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันท ์ อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา  2557  วิญญูชน  จ ากัด 

รศ.ประธาน  วัฒนพาณิช  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา   2546  ประกายพรึก 

อภินันท์ ศรีศิร,ิ เอกสารประกอบการสอนอาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา, 1/2560  

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
ผศ. จุฑารัตน ์  เอื้ออ านวย, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  การคืน “ อ านาจ”  แก่อาชญากรรมและชุมชน, ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  (สกว.)   

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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 1.ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ทั้งด้านวิธีการสอน  การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน  ที่ส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู ้ และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา  ด้วยระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย  ( Reg . ubu . ac . th )   

2.เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

 คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ  จากการ
สังเกตการณส์อน  การสัมภาษณน์ักศึกษา  และการประเมินการสอนโดยผ่านระบบการลงทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย  ( Reg . 
ubu . ac . th ) 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

     คณะก าหนดใหผู้้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  แล้วจัดท ารายงานรายวิชา
ตามที ่ สกอ.ก าหนด  ทุกภาคการศึกษา  ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน  การวิเคราะหผ์ู้เรียน  ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ  1   รายวชิา   มีการประชุมผูส้อนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
      คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ  และความเหมาะสมของการให้คะแนน  ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน  โดย
การสุ่มรายวิชา  60  %   ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควชิาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

     คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพจิารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  คณะกรรมการ
ประเมินของหลักสตูร/ภาควิชา  การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  การทบทวนเนื้อหาที่สอน  กลยุทธ์การ
สอน  และเสนอแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสตูรหรือหัวหน้าภาค  เสนอต่อกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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