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ประมวลรายวิชา(Course Syllabus) 

2403313   อาชญาวิทยา 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. รหัสวิชา   2403313 
2. จ านวนหน่วยกิต   3 หน่วยกิต  
3. ชื่อวิชา     อาชญาวิทยา  
4. คณะ    คณะรัฐศาสตร์ 
5.  ภาคการศึกษา  ภาคปลาย 
6. ปีการศึกษา   2564 
7. ชื่อผู้สอน    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์   จิตสว่าง  
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9.  สถานภาพของวิชา  วิชาบังคับ 
10. วิชาระดับ   ปริญญาตรี 
11. เวลาที่สอน/สัปดาห์   เวลา 09.00 – 12.00 น ทุกวันอังคาร 
12. เนื้อหาวิชาตามท่ีปรากฏในหลักสูตรศึกษา 

ลักษณะปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอาชญากรรม การควบคุมและ
การป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
13. ประมวลการเรียนรายวิชา 

13.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
- เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์  ความหมาย ขอบเขต สาเหตุ แนวทางการป้องกัน

อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดได้ 
- เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการเขียนการวิเคราะห์ ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและทัณฑ

วิทยาได้ 
- เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาอาชญากรรม และการ

ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิด 

13.2  เนื้อหารายวิชา 
ส าหรับขอบข่ายของวิชา ประกอบด้วย 
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ครั้งที ่ หัวเรื่อง ผู้บรรยาย 

1 แนะน ารายวิชา 
ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา 

 
รศ.ดร.สุมนทิพย์ 
จิตสว่าง 

2 ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 
 ⚫ความหมายของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 
 ⚫ขอบข่ายของอาชญาวิทยา 
 ⚫ความสัมพันธ์ของอาชญาวิทยากับสังคมศาสตร์ 
 ⚫สถานภาพของอาชญาวิทยา 
 ⚫สถานภาพในอดีต “เจ้าไม่มีศาล” 
 ⚫สถานภาพในปัจจุบัน 
  อาชญาวิทยาเป็นสหวิทยาการ 
  อาชญาวิทยาเป็นวิชากึ่งวิชาชีพ 
  อาชญาวิทยาเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ 
 ⚫การเรียนการสอนอาชญาวิทยา 
- ความหมายและขอบข่ายของอาชญากรรม        
และอาชญากร 
- ความแตกต่างของพฤติกรรมเบี่ยงเบนและ 
อาชญากรรม 

 
รศ.ดร.สุมนทิพย์ 
จิตสว่าง 

3 -ประเภทของอาชญากรรม 
⚫เกณฑ์ความชั่วร้ายของการกระท า 
   Mala inse 
   Mala Prohibita 
⚫เกณฑ์ผู้เสียหาย 
   อาชญากรรมท่ีมีผู้เสียหาย 
   อาชญากรรมท่ีไม่มีผู้เสียหาย 
⚫เกณฑ์ด้านเพศ 
   อาชญากรรมชาย 
   อาชญากรรมผู้หญิง 
⚫เกณฑ์ด้านอายุ 
   เด็กและเยาวชนกระท าผิด 
   อาชญากรรมผู้ใหญ่ 
⚫เกณฑ์ด้านพฤติกรรม 
อาชญากรรมพ้ืนฐาน (street crime) 
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ชั่วคราว 
อาชญากรรมการท าร้ายร่างกายชีวิตชั่วคราว 
อาชญากรรมอาชีพ 
อาชญากรรมทางเพศ 
อาชญากรรมในครอบครัว 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ 
จิตสว่าง 
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ครั้งที ่ หัวเรื่อง ผู้บรรยาย 

3 อาชญากรรมต่อเนื่อง 
อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง 
อาชญากรรมองค์กร 
อาชญากรรมข้ามชาติ 
อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ 
อาชญากรรมการเมือง 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

4 อาชญากรรมคอปกขาว 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

5 -การวัดปริมาณและความรุนแรงในอาชญากรรม 
⚫การวัดจากสถิติของทางราชการ 
⚫การวัดจากสื่อมวลชน        
⚫การวัดจากการเปิดเผยของผู้เสียหาย 
⚫การวัดจากการเปิดเผยของผู้กระท าผิด 
⚫การวัดจากสภาพแวดล้อมและความกลัว
อาชญากรรม 
-ผลกระทบของอาชญากรรม               
⚫ผลกระทบทางเศรษฐกิจ      
⚫ผลกระทบทางการเมือง     
⚫ผลกระทบทางสังคม         

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

6-7 สาเหตุของอาชญากรรม 
-แนวความคิดของส านักคลาสสิก (Classical 
School) 
-แนวความคิดของส านักปฏิฐานนิยม    
(Positive School) 
-แนวคิดทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

8 
 

 สาเหตุของอาชญากรรม 
-อาชญาวิทยาแนวศาสนา 
อาชญาวิทยาแนวพุทธศาสนา 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
 

9 สอบกลางภาค (ผ่านระบบออนไลน์) - 
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ครั้งที ่ หัวเรื่อง ผู้บรรยาย 
10 การป้องกันอาชญากรรม 

 -การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 1   :          
การบังคับใช้กฎหมาย 
 -การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 2  :          
การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ 
 -การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 3  :           
การจัดสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยี 
 -การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 4  :          
การใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
 

11-12 ทัณฑวิทยา 
-วัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
-วิธีการลงโทษ 

  *การลงโทษต่อเนื้อตัว ทรมาน 
  *การลงโทษประหารชีวิต 
  *การใช้เรือนจ า 
  *การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชน 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

13 การลงโทษประหารชีวิต รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
 

14 การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ า 
  
 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 

15 สรุปการเรียนการสอน รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
    
14. วิธีจัดการเรียนการสอน 

14.1 การสอน 
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย กรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน 
- การบรรยาย (Lecture)                                          ร้อยละ  50 
- กรณีศึกษา                                                         ร้อยละ  40                                                                                 
- การท ารายงาน หรือ การศึกษาดูงาน                           ร้อยละ  20 
   

14.2 สื่อการสอน 
            ต ารา สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  
            สื่อน าเสนอในรูปแบบ (Powerpoint media) วีดีทัศน์ วีดีโอข่าวอาชญากรรม และ
ภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับอาชญาวิทยา 
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14.3 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครือข่าย (Assigment through Network 

System) 
  ข้อก าหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน (Assigning and Submitting 

Method) 
- การมอบหมายแบบฝึกหัดและการส่งงานผ่าน e-mail และเว็บไซต์ 
 

14.4 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ (Learning Management System) 
- การบรรยาย การศึกษาจากรณีศึกษาของอาชญากร การลงโทษผู้กระท าผิด  การศึกษาจาก 

วิดีโอและภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการศึกษาดูงาน 
 

14.5 การวัดผลการเรียน 
การประเมินความรู้ทางวิชาการ                 ร้อยละ 60         
การประเมินการท างานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน             ร้อยละ 20 
การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย                        ร้อยละ 20 

 
สอบกลางภาค   20 คะแนน 
กิจกรรมระหว่างเรียน  40  คะแนน 
หรือ การศึกษาดูงาน    
(การศึกษาดูงานและสรุปข้อเสนอแนะ) 

           สอบปลายภาค    40 คะแนน 
 
15. รายช่ือหนังสือ/ งานวิจัยอ่านประกอบ 
 หนังสือบังคับ 

พรชัย  ขันต,ี ธัชชัย  ปิตะนิละบุตร  และอัศวิน  วัฒนวิบูลย์. ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊คเน็ท จ ากัด, 2543. 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2561). โทษประหารชีวิต.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

หนังสืออ่านประกอบ 
เจนจบ  ยิ่งสุมล. คนฆาตรกรคดีฆาตรกรรม Crime & Murder.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์กองไฟ&  
                กองฟืน,2548. 
ณฐนนท์.  The Real Crime on Film  ย้อนรอยคดีฆาตรกรรมอ ามหิตผิดมนุษย์ ฆ่าจริงผ่านจอ.  

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามอินเตอร์อินเตอร์บุคส์,2547.   
นัทธี  จิตสว่าง. หน่วยที่ 10 การป้องกันอาชญากรรม  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพ : โรง
 พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2538. 
นัทธี  จิตสว่าง. หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์,2541. 
นัทธี  จิตสว่าง. โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด. กรุงเทพมหานคร  : วัฒนพงศ์การพิมพ์ , 2546. 
ประธาน  วัฒนวาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โฟร์พรินติ้ง  

จ ากัด,2546 
สุดสงวน  สุธสีร. เหยื่ออาชญากรรม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. 

      สรจักร  ศิริบริรักษ.์ เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกร.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน , 2543. 
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      สร้อยสันติ. อาชญาโหด. กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชีย เพรส, 2543. 
     อรสม  สุทธิสาคร. เด็กพันธุ์ใหม่ ... วัย X.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ,2545. 
      อรสม  สุทธิสาคร. นักโทษประหารหญิง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.ที.พรินติ้ง,2546. 
     อรสม  สุทธิสาคร.   อาชญากรเด็ก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ,2544. 

อัณณพ  ชูบ ารุง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527.   
อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ อัณณพ ชูบ ารุง, (2561). อาชญากรรมและอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร  

: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
      อินเนส  ไบรอัน แปลโดย โรจนา  นาเจริญ . ผ่าสมอง คนต้องฆ่า Profile of a Criminal Mind  เจาะลึก 

สัญชาตญาณดิบฆาตรกรโหด ท าไมต้องฆ่า(ภาคแรก) กรุงเทพมหานคร : บริษัทเนชั่น  
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน), 2547. 

อินเนส  ไบรอัน แปลโดย โรจนา  นาเจริญ . ผ่าสมอง คนต้องฆ่า Profile of a Criminal Mind  เจาะลึก 
สัญชาตญาณดิบฆาตรกรโหด ท าไมต้องฆ่า(ภาคสอง) กรุงเทพมหานคร : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
จ ากัด(มหาชน), 2548.      

เอกรงค ์ ภาณุพงษ์. ต านาน…โทษประหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามอินเตอร์อินเตอร์บุคส์,2547. 
เอกรงค ์ ภาณุพงษ์และคณะ.  ข่มขืน ...ภัยผู้หญิง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จ ากัด,2547. 
Adler,Freda. Criminology. Boston : McGraw – Hill, 1998. 
Alex,Alvarez. Study Guide for Siegel’s Criminology.Wadsworth,2000.  
Clear ,Todd  R. , Cole George F. , American Corrections. California : Wadsworth Publishing   

                                Comparny,1993. 
Culling,Daniel. Crime prevention : theory,policy and practice. London : UCL Press, 1997. 
Fisch,Mark. Criminology. Guilford : Dushkin McGraw – Hill, 1999. 
Hagan,Frank E. Introduction to criminology : theory,method and criminal behavior.      

Chicago : Nelson – Holl, 1989. 
Lewis  Lyons. The History of Punishment. Italy: Eurolitho,2003. 
Rafter,Nicole Hahn . Encyclopedia of women and crime. New York : Oryx Press ,2003. 
Reid,Sue Titus. Crime and criminology. Boston : McGraw – Hill, 2000. 
Siegel ,J.Larry. 2006. Criminology. 9th ed. Canada: Thomson Wadsworth. 

 

รายงานวิจัยประกอบการศึกษา 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2555).กระบวนการด าเนินการป้องกันปราบปรามและด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน และด าเนินคดีของต ารวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 
:ทุนวิจัย สกว 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2556).การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 
:ทุนวิจัย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2556).กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
:ทุนวิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2556).โทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
:ทุนวิจัย งานวิจัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2556).เส้นทางชีวิตของนักโทษประหาร 
:ทุนวิจัย รัชดาภิเษกสมโภช 

https://www.se-ed.com/product-search/อุนิษา-เลิศโตมรสกุล.aspx?keyword=%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b2+%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/อัณณพ-ชูบำรุง.aspx?keyword=%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%93%e0%b8%9e+%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87&search=author
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สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2557).การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้าม 

ชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
:ทุนวิจัย สกว 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2558).การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ า 
:ทุนวิจัย ศูนย์บริการวิชาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2558).การประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

:ทุนวิจัยส านักงานกิจการยุติธรรม 
สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2558).ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษและปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด   

กฎจราจร:ทุนวิจัย สกว 
สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2559). แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556  
:ทุนวิจัยส านักงานกิจการยุติธรรม 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2559). การกระท าผิดของผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ :ทุนวิจัย ศูนย์บริการวิชาแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหา 
อาชญากรรม.:ทุนวิจัยส านักงานกิจการยุติธรรม 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2561). ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย :ทุนวิจัยส านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2563). การสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง :ทุนวิจัยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.) 

สุมนทิพย์ จิตสว่าง.(2563). อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
:ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

 
16. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง (Electronic Media or Websites) 

เว็บไซต์ประกอบการศึกษา 
 อาชญาวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

https://sites.google.com/g.chula.edu/criminology 
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