
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2103309 ชื่อวิชา  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท ศรีศิริ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2103309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

Criminology and Penology

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ดร.อภินันท ศรีศิริ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ดร.อภินันท ศรีศิริ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค



1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ   ไดแก 

          1.  อธิบายความหมาย  แนวคิด  และวิวัฒนาการของอาชญาวิทยาได 

          2.  อธิบายมาตรการลงโทษตามกฎหมาย  และทฤษฎีการลงโทษผูกระทําผิดได   

          3.  อธิบายสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาชญากรรมได  ไดตามแนวคิดสํานักและทฤษฎีตาง  ๆที่เกี่ยวของไดและแนวทาง

ในการปองกัน 

          4.  อธิบายการปฎิบัติตอผูกระทําความผิดในรูปแบบตาง  ๆ   เพื่อแกไขผูกระทําความผิด  และแนวทางการปฎิรูปการปฎิบัติตอ

ผูกระทําความผิดและการคุมครองสิทธิของผูตองขังใหไดมาตรฐานสากล 

          5.เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับยุติธรรมทางเลือก  

          6.  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมายและสํานักคิดของอาชญาวิทยา ลักษณะและเหตุปจจัยตอการกระทําความผิด การกระทําท่ีเปนอาชญากรรม การปองกัน

อาชญากรรม ความหมายทัณฑวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ กฎมาตรฐานข้ันต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขัง ระบบเรือนจํา ทัณฑสถาน

มาตรการรอการลงโทษและการพักการโทษ ทฤษฎีและการปฏิบัติตอผูกระทําความดวยวิธีการตาง ๆ กระบวนการยุติธรรมชุมชน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

          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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1  -แนะนําวิชา  วิธีการ

ศึกษา  ขอบเขตการ

ศึกษา  และการวิธีการ

วัดผลการศึกษา 

 -ความหมายของอาชญา

วิทยา(Criminology )แล

ะ

อาชญากรรม  ( Crimes 

)

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

2  พัฒนาการอาชญาวิทยา 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. ผูชวยศาสตราจารย  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

และสํานักอาชญาวิทยา 2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

3  พัฒนาการอาชญาวิทยา

และสํานักอาชญา

วิทยา(ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

4  ทฤษฎีสาเหตุของการก

ระทําผิดในรูปแบบ

ตางๆ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

5  ทฤษฎีสาเหตุของการก

ระทําผิดในรูปแบบ

ตางๆ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

6  ทฤษฎีและแนวทางใน

การปองกัน

อาชญากรรม   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบทักษะ

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

7  ความหมายของ

ทัณฑวิทยาและทฤษฎีใน

การลงโทษ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

8 มาตรฐานขั้นตํ่าในการ

ปฎิบัตตอผูกระทํา

ผิด (Standard Minimu

m Rule for the Treat

ment of Prisoners  ( U

nited Nations  )   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

9  ระบบเรือน

จํา  ทัณฑสถาน  และ

การปฎิบัติตอผูกระทํา

ความผิดทั้งใน  นอก

เรือนจํา  แนวทา

งการปฎิรูปการปฏิบัติ

ตอผูกระทําความผิดและ

การคุมครองสิทธิของผู

ตองขัง/สถานการณและ

สภาพปญหาของการ

ปฏิบัติตอผูตองขังของ

ประเทศไทย  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

10  แนวคิดยุติธรรมทาง

เลือก(Alternative Disp

ute Resolution  )หรือ

ยุติธรรม

ชุมชน(Community  Jus

tice )  ความเปนมาและ

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ความสําตัญของยุติธรรม

ทางเลือก 

 หลักการและรูปแบบ

ของยุติธรรมทางเลือก  

11 ยุติธรรมเชิง

สมานฉันท  ( Restorativ

e  justice  )  

 หลักการและรูปแบบ

ของยุติธรรมเชิง

สมานฉันท 

 การนําหลักยุติธรรม

ทางเลือกมา  และ

กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทมาใชใน

ประเทศไทย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิริ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ผู ทรง

ภายนอก (กรณี

จําเปน) 

12  แนวคิดอาชญาวิทยา

และทััณฑวิทยาปรับใช

กับแนวคิดลงโทษและ

ปฎิบัติตอเด็กและ

เยาวชน  ตามกฎหมาย

ไทยและสปป.ลาว 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิริ

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

ผู ทรง

ภายนอก (กรณี

จําเปน)  

13 การนําเสนอรายงาน

กลุม 1  

1. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

2. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent study)

3. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินแฟม

พัฒนางาน/อนุทิน(diary

,journal)

4. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

14 การนําเสนอรายงาน

กลุม  2 

1. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

2. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent study)

3. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

15 สรุปและทวน

เนื้อหา สาระสําคัญของ

เนื้อทั้งหมด  

1. การบรรยาย

2. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อภินันท ศรีศิร ิ

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

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 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม  0 0 

3 1.6 การประเมินการบาน  0 0 

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

5 5.3 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 13-14 5 0 

6 1.1,5.3 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน  0 0 

7 1.1 การประเมินโดยเพื่อน(Peer assessment)  0 0 

8 1.1,1.7,2.2 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 

9 3.6 การทดสอบหลังเรียน  0 0 

10 1.6,2.2,3.5,3.6 การสอบปลายภาค  80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันท  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  2557  วิญูชน  จํากัด

รศ.ประธาน  วัฒนพาณิช  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา   2546  ประกายพรึก

อภินันท ศรีศิริ, เอกสารประกอบการสอนอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, 1/2560 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ผศ. จุฑารัตน   เอ้ืออํานวย, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การคืน “ อํานาจ”  แกอาชญากรรมและชุมชน, สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


