มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY

รายวิชานี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
[คลิกพิมพ์]

หน้ า
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติ ธ รรมกับ อาชญากรรม อาชญาวิ ท ยาการภาคผู ้เ สี ย หายหรื อ เหยื่ อ
อาชญากรรม การป้ อ งกันอาชญากรรม ความหมายหรื อขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการ
ลงโทษ การบริ หารงานเรื อนจา การเบี่ยงผูก้ ระทาผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการควบคุม
ประพฤติและการพักการลงโทษ
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. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
วิชาเลือกเสรี
3. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
ผศ.ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
2/2563 ชั้นปี 1-4
6. สถานที่เรียน
อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
7. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
27 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือ่ ให้นิสิตเกิดการเรี ยนรู ้ มีความสามารถ และมีสมรรถนะที่ตอ้ งการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาได้ง่ายขึ้น
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีพ้นื ฐานทางวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเพื่อนาเอาไปใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษากฎหมายในระดับสู งขึ้น และใช้ง านควบคู่ กับกฎหมายอาญาในภาคอื่ นรวมทั้ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญา
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาเอาความรู ้ที่ได้ไปใช้งานได้จริ งและแก้ไขสถานการณ์อนั เกี่ยวกับ
การกระทาความผิดทางอาญาได้อย่างถูกต้อง เป็ นธรรม
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพือ่ เพิม่ สาระการเรี ยนรู ้ดา้ นอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาให้แก่นิสิต
2.2 เพือ่ ให้นิสิตมีความรู ้ที่ทนั สมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมายในยุค
โลกาภิวฒั น์
2.3 เพือ่ ให้นิสิตมีความรู ้จากการเรี ยนรู ้ท้งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิจกรรมที่หลากหลาย
2.4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

-

การฝึ กปฏิบัติ/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

2. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในการให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

3. ทักษะ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
5. ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ทาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์ ฯ
ปัญญา
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
                 
(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเน้นความมีวนิ ยั ซื่อสัตย์
สุจริ ต เสียสละ สุภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
และยึดหลักธรรมในการดาเนิน
ชีวติ อย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ใน
สังคมพหุวฒั นธรรม รวมถึง
การเคารพ สิทธิ มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพ และผดุงความ
ยุติธรรม

วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
มีความซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในการเข้า
เรี ยนและการตรงต่อเวลา
- มอบหมายงานรายสัปดาห์ เพือ่
สังเกตพฤติกรรมและความคิดเห็น
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรี ยนและการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากรายงานกลุ่มที่จะต้อง
ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ื่นและ
จะต้องมีการอ้างอิงผลงานของผูอ้ ื่น
อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
2. ด้ านความรู้
 2.1 มีความรู ้และความเข้าใจ
ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ชีวติ และสังคม
 2.2 มีความสามารถในการ
ศึกษา ค้นคว้าและเพิม่ พูน
ทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆไปประยุกต์เพือ่
พัฒนาตนเองและสังคมได้
 2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ น
กฎหมาย
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กบั ข้อเท็จจริ งใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู้ เพือ่
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และ
สามารถนาความรู ้ไป
สร้างสรรค์สงั คม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์กรณี ศึกษา
และฝึ กให้คิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ น
ระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้คน้ คว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ OBS,
Web Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
8. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูงานเรื อนจาและทัณฑสถาน

1. ประเมินจากการมอบหมายงาน
รายสัปดาห์
2. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
นาเสนอผลงาน
3. ประเมินจากสอบปลายภาค

1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์กรณี ศึกษา
และฝึ กให้คิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ น
ระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้คน้ คว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ OBS,
Web Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
8. ดูงานเรื อนจาและทัณฑสถาน

1. ประเมิ น จากการมอบหมายงาน
รายสัปดาห์
2. ประเมินจากรายงานกลุ่ มและการ
นาเสนอผลงาน
3. ประเมินจากสอบปลายภาค

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ 1. บรรยาย
1.ประเมินจากการเข้าเรี ยน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. อภิปราย
พฤติกรรมในชั้นเรี ยน และการทา
ชุมชน และสังคม
3. การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ในลัก ษณะ กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรี ยนและนอกชั้น









ผลการเรียนรู้
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่น
4.3 มีจิตอาสาและทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกของชุมชนและ
สังคม
4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข
4.5 มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม
พัฒนา และทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป
ประเด็น นาเสนอ และสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 5.3 มีทกั ษะในการใช้
เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ต่อการทางานที่

วิธีการสอน
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
4. วิเคราะห์กรณี ศึกษา
และฝึ กให้คิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ น
ระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้คน้ คว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ OBS,
Web Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
8. ทารายงานกลุ่ม

วิธีการประเมินผล
เรี ยนของนิสิต
2.ประเมิ น การแสดงความคิ ด เห็ น
และการอภิปราย
3. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
นาเสนอผลงาน
4. ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการส่งงานตาม
กาหนดเวลา

1. ให้นิสิตสืบค้น รวบรวมข้อมูล
1. ประเมินจากรายงานกลุ่มและการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอผลงาน ที่ดาเนินการผ่าน
และส่งผลงานหรื อนาเสนอ โดยใช้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ TSUMOOC
3 . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารที่หลากหลายและเหมาะสม
เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



ผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมายได้
5.4 สามารถสื่อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย
ได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุหวั ข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จานวนชัว่ โมงการสอน (ซึ่ งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่ วยกิต)
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อ ที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผูส้ อน ในแต่ ล ะหัว ข้อ /รายละเอี ยดของรายวิช า
สามารถแยกชัว่ โมงบรรยายและชัว่ โมงปฏิบตั ิออกเป็ น 2 ตาราง
จานวนชั่วโมง
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
บรรยาย ปฏิบัติ
1
-อธิบายเนื้อหารายวิชาในภาพรวมของ
3
วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผล
-แนะนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ถามตอบความรู ้ พ้ื น ฐานอาชญาวิท ยา
และทัณฑวิทยา

2

- ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา

3

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
1. บรรยาย

ผู้สอน
ผศ.ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ.ดร.

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

- กฎหมายอาญากับอาชญาวิทยา
- อาชญากรรมกับอาชญากร

3

-สถิติอาชญากรรม
-อาชญาวิทยาภาคผูเ้ สียหาย

3

-

4

สานักและแนวคิดทางอาชญาวิทยา

3

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
บรรยาย /ซักถาม /ใช้
สื่ อ Power Point/ให้
นิ สิ ต ศึ ก ษ า ผ่ า น
ระบบ TSU-MOOC
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า

ผู้สอน
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ.ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี
ผศ.ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

5

สาเหตุ ข องอาชญากรรมและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง

3

-

6

การป้ องกั น อ าชญาก รรม และ สถิ ติ
อาชญากรรม

3

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้

ผู้สอน

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

7

การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม

3

-

8

นาเสนอรายงานกลุ่ม
เ รื่ อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม กั บ
อาชญากรรม

3

-

9
10

-ความหมาย ขอบเขตและวิวฒั นาการ
ของทัณฑวิทยา รวมถึงการเปรี ยบเทียบ
เรื่ องการลงโทษทางอาญา โทษทางวินยั
และโทษให้ออกจากงาน เพราะมีมลทิน

สอบกลางภาค
3
-

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ ก
ให้คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบจาก
โจทย์ปัญหาด้าน
กฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่
1 และนาเสนอผลงาน
ผ่ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์

ผู้สอน

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

หรื อมัวหมอง
-ทฤษฎี การลงโทษและรู ปแบบของการ
ลงโทษ

11

ทฤษฎีการลงโทษและรู ปแบบของการ
ลงโทษ (ต่อ)

3

-

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
กรณี ศึกษาและฝึ กให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็ นระบบจากโจทย์
ปั ญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
การสัง่ ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยออกจาก
งานเพราะมีมลทน
หรื อมัวหมอง
ของอาจารย์ศรุ ต
จุ๋ยมณี และผศ. ดร.
กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
ทุนอุดหนุนการทา
วิจยั คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี งบประมาณ 2556
7. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
8. การทาแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
ผศ. ดร.
2. อภิปราย
กนกลักษณ์
3. การทางานกลุ่ม จุ๋ยมณี
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ กให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็ นระบบจากโจทย์

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

12

การลงโทษโดยใช้ เ รื อ นจ าและทัณ ฑ
สถาน

3

-

13

หน้าที่และความรับผิดชอบของเรื อ นจา
และทัณฑสถาน

3

-

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
ปั ญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
1. บรรยาย
ผศ. ดร.
2. อภิปราย
กนกลักษณ์
3. การทางานกลุ่ม จุ๋ยมณี
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ กให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็ นระบบจากโจทย์
ปั ญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด

1. บรรยาย
ผศ. ดร.
2. อภิปราย
กนกลักษณ์
3. การทางานกลุ่ม จุ๋ยมณี
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ กให้
คิดและตัดสินใจอย่าง

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

14

ดูงานเรื อนจาและทัณฑสถาน

3

-

15

การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจาคุก

3

-

16

นาเสนอรายงานกลุ่มเกี่ยวกับทัณฑวิทยา

3

-

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
เป็ นระบบจากโจทย์
ปั ญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
ดูงานเรื อนจา
ผศ. ดร.
และทัณฑสถาน
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การทางานกลุ่ม
4. วิเคราะห์
กรณี ศึกษาและฝึ กให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็ นระบบจากโจทย์
ปั ญหาด้านกฎหมาย
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web
Ex, tsu-mooc
7. การทาแบบฝึ กหัด
ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่
2 และนาเสนอผลงาน
ผ่านเทคโนโลยี

ผศ.ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

ผศ. ดร.
กนกลักษณ์
จุ๋ยมณี

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

17
18

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

45

-

ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

1.

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2-3

ด้ านความรู้&ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
มีความซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในการเข้าเรี ยน
และการตรงต่อเวลา
- มอบหมายงานรายสัปดาห์ เพือ่
สังเกตพฤติกรรมและความคิดเห็น
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์
- รายงาน
-รายงานกลุ่มเรื่ องกระบวนการ

5.

ผู้สอน

สอบปลายภาค

รวม
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

4.

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
สารสนเทศ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
6%

-สัปดาห์ที่ 8

11%

-รายงานกลุ่มเรื่ องทัณฑวิทยา

-สัปดาห์ที่ 16

11%

- สอบกลางภาค

-สัปดาห์ที่ 9

20%

- สอบปลายภาค

-สัปดาห์ที่ 18

40%

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

-รายงานกลุ่มเรื่ องกระบวนการ

-สัปดาห์ที่ 8

2%

-รายงานกลุ่มเรื่ องทัณฑวิทยา

-สัปดาห์ที่ 16

2%

ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร

-รายงานกลุ่มเรื่ องกระบวนการ

-สัปดาห์ที่ 8

4%

ยุติธรรมกับอาชญากรรม

ยุติธรรมกับอาชญากรรม

ยุติธรรมกับอาชญากรรม

ลาดับ

ผลการเรียนรู้
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน
-รายงานกลุ่มเรื่ องทัณฑวิทยา

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
-สัปดาห์ที่ 16
รวม

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
4%
100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้ อมูลสาคัญ
ประเทือง ธนิยผล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง), 2548.
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
หน่ วยที่ 1 – 7 (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
หน่ วยที่ 8 – 15 (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
ภัทรวรรณ ทองใหญ่. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง), 2562.
อัจฉรี ยา ชูตินนั ทน์. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
วิญํูชน), 2557.
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิ ตะนิละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์. ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญา วิทยา.
(กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั บุค๊ เน็ท จากัด), 2543.
อัณณพ ชูบารุ ง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์), 2527.
นัทธี จิตสว่าง. โปรแกรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิด (กรุ งเทพมหานคร : วัฒนพงศ์การพิมพ์), 2546.
สุดสงวน สุธีสร. เหยื่ออาชญากรรม. (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2540.
http://www.correct.go.th/correct2009/ กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษาได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็ นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมิน
การสอนของอาจารย์ผสู ้ อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
-จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธ์ ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบการทาแบบฝึ กหัด และก่อนการสอบปลายภาค จัดให้มีการประชุมคณาจารย์เพือ่ ออกข้อสอบร่ วมกัน
และเพือ่ พัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
-ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนทุกกลุ่ม เพือ่ ทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
-ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรด ก่อนส่งเกรดให้สานักทะเบียนและประมวลผล
- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4

หมายเหตุ
ข้ อสอบกลางภาค อาชญาวิทยา มีจานวน 1 ข้อ 20 คะแนน
ข้ อสอบปลายภาค อาชญาวิทยา มีจานวน 1 ข้อ 10 คะแนน
ทัณฑวิทยามีจานวน 2 ข้อ ข้อหนึ่ง 20 คะแนน และข้อสอง 10 คะแนน
รวม 40 คะแนน
คะแนนเก็บมี 2 ครั้ง ครั้งละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนนเก็บ
1. ทารายงาน
2. สรุ ปเนื้อหาโดยทาเป็ นอินโฟกราฟิ กส์ (Info graphics)
3. นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
*** อินโฟกราฟิ กส์ (Info graphics) หมายถึง การนาความรู ้มาสรุ ปเป็ นข้อมูลสารสนเทศ ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็ นข้อความ สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ที่ออกแบบเพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไป
สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โดยง่ายและรวดเร็ว
เนื้อหาคะแนนเก็บครั้งที่ 1
1. ตารวจ
2. อัยการ
3. ศาล
4. งานคุมประพฤติ
5. งานราชทัณฑ์
เนื้อหาคะแนนเก็บครั้งที่ 2
1. ทัณฑวิทยาเบื้องต้น: ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา, แนวความคิดและวิวฒั นาการของการ
ลงโทษ, วัตถุประสงค์ในการลงโทษ
2. รู ปแบบและวิธีการลงโทษในต่างประเทศ
3. รู ปแบบและวิธีการลงโทษในประเทศไทย
4. การลงโทษโดยใช้เรื อนจาและทัณฑสถาน
5. ประวัติและวิวฒั นาการของราชทัณฑ์ไทย
6. การบริ หารเรื อนจาและทัณฑสถาน
7. การจาแนกลักษณะผูต้ อ้ งขัง

8. การปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขังบางประเภท
9. การอบรมแก้ไขและการใช้แรงงานผูต้ อ้ งขัง
10. การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจาคุก
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
-ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ื่นและมีการอ้างอิงผลงานของผูอ้ ื่น (เชิงอรรถ) อย่างถูกต้อง
- มีการส่งงานตามกาหนดเวลา
ด้ านความรู้ &ด้ านทักษะทางปัญญา
1. รายงาน
- มีหน้าปก คานา สารบัญ บรรณานุกรม ถูกต้อง
- เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วนและมากกว่า 15 หน้า
- มีการอ้างอิงข้อมูลของผูอ้ ื่นมากกว่า 4 แหล่ง
2. อินโฟกราฟิ กส์ (Info graphics)
- เนื้อหาถูกต้องและสวยงาม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- มีการระบุถึงการแบ่งภาระงานกันอย่างชัดเจน
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนด้วยอินโฟกราฟิ กส์ (Info graphics)
รวม
นาเสนอผ่านอินโฟกราฟิ กส์ (Info graphics) กลุ่มละประมาณ 20-30 นาที

คะแนน
1
2

2
4
1
4
2
4
20

รายชื่ อนิสิตที่มีผลการเรียนต่ากว่ า 2.00
วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
คาสั่ ง: ให้นิสิตสรุ ปการบรรยายลงในสมุด และนาสมุดดังกล่าวส่งอาจารย์ทา้ ยคาบเรี ยนทุกครั้ง
รายชื่ อนิสิต
1. 611087054 นางสาวอภิสรา แสงทอง
2. 611087085 นางสาวโสริ ยา หนูปลอด

