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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา
หลักสู ตรนี้ มุ่ งผลิ ตมหาบัณ ฑิ ต ให้สามารถน าองค์ความรู ้ใน “สหวิท ยาการ” ทั้งในด้านสังคมวิทยา
จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนมาบูรณาการ มาใช้ในการควบคุม
ป้องกัน บาบัดและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุ นแรง และสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู ้บน
พื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อ เป็ นแรงขับเคลื่ อ น ผลักดันให้
สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของอาชญากรรมในรู ปแบบต่างๆ นาไปสู่การกาหนดทิศทาง วิธีการ และ
มาตรการ ของการแก้ไขปั ญหาผ่านกระบวนการยุติธรรมทางหลัก และทางเลือก เพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมบน
พื้นฐานของคุณธรรม และจริ ยธรรม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็ นประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม และสอดคล้องกับบริ บทของสังคมไทยในปั จจุบนั
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ความสาคัญ
การศึ ก ษาทางด้า น อาชญ าวิท ยาและ ก ารบริ ห ารงาน ยุต ิ ธ รรม เป็ น การศึ ก ษาใน ลัก ษณ ะ
“สหวิทยาการ” มีการ “บูรณาการศาสตร์” ที่เกี่ยวข้องเพือ่ นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาสังคมทั้งในแง่มุมของสังคม
วิท ยา จิต วิทยา กฎหมาย การเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ และสื่ อ สารมวลชน หลัก สู ต รศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรมจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะ มีความรู ้ ความชานาญ
ทางการวิจยั ในระดับสู ง สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ให้เท่าทันกับปั ญหาอาชญากรรม และปั ญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบในเชิงวิเคราะห์กบั แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาในบริ บทของประเทศ ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งใน
ภูมิ ภ าคเดี ย วกัน และภูมิ ภ าคอื่ น ของโลก โดยปรั บ ประยุก ต์ เชื่ อ มโยงกัน อย่างเป็ นระบบเพื่ อ น ามาใช้ใ ห้
เหมาะสมกับสังคมไทย
ตามการจัด กลุ่ ม ของ UNESCO ในด้านการศึ กษา (International Standard Classification of Education)
ในปี 2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรมได้ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
อาชญาวิท ยา (Criminology : 0314) ถู กจัดให้อ ยู่ในกลุ่ มวิชาด้านสังคมศาสตร์ และพฤติก รรมศาสตร์
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่ งมี ความเป็ นสหวิท ยาการและมี ค วามสัม พัน ธ์กับ สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ (Economics : 0311), การเมื อ งการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), จิ ต วิ ท ยา
(Psychology : 0313)
งานยุติธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (Law: 042)
เพื่อ ให้เป็ นไปตามปรัช ญาของหลัก สู ต รในการน าองค์ค วามรู ้ใ น “สหวิท ยาการ” มาแก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอน โดยอาศัย
คณาจารย์ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญจากทุก ศาสตร์ ที่มี ค วามสัม พัน ธ์แ ละเกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิช าอันจะนาไปสู่ การ
สร้างองค์ความรู ้แก่นกั ศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิ ตมหาบัณ ฑิต ให้มี ความรู ้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุก ต์ และบูรณาการศาสตร์
ทางด้านอาชญาวิทยา เพือ่ จัดการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้บุ คลากรในกระบวนการยุติ ธ รรมมี ความรู ้ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ และนาความรู ้ไปปฏิบตั ิให้เกิ ดประโยชน์ต่อ หน่ วยงาน ควบคู่กับการเน้นการพัฒ นาคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3. เพื่อสนับสนุ น ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของปั ญหา และกาหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านอาชญาวิทยาให้เป็ นการศึกษาแบบสหวิทยาการสาหรับเป็ นพื้นฐานที่
สาคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในระดับที่สูงขึ้น
5. เพื่อเป็ นผูน้ าทางวิชาการและเป็ นผูน้ าการวิจยั ในการจัดการกับปั ญ หาอาชญากรรม และการสร้าง
กระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง
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วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรี ยนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วิทยาลัยรัฐกิจ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กาหนดของหลักสู ตร มีคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณฑิต
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
3. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมิ นผล แต่ล ะรายวิชาที่นักศึกษาได้ล งทะเบียนเรี ยน การ
วัดผลและประเมิ นผล อาจกระทาโดยการสอบหรื อวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะ
กาหนดการสอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
2. การวัด และประเมิ น ผลเป็ นหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ผูส้ อนหรื อ ผูท้ ี่ ค ณะที่
รับผิดชอบรายวิชาจะกาหนด
3. ทุกรายวิช าที่ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษาต้อ งมีเวลาศึกษาไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละแปดสิ บของเวลา
ศึกษาทั้งหมดหรื อได้ทางานในรายวิชานั้น จนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด จึงจะมี
สิ ทธิ์ได้รับการวัดและประเมิ น ผล เว้นแต่จะได้รับการอนุ มัติเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี เมื่ อ
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั มิได้
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูอ้ านวยการหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยจะต้องเป็ นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็ นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)
ที่มีค่าระดับขั้น (Numeric Grades) ดังต่อไปนี้
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ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช้
2.5
C
อ่อนมาก
2.0
F
ตก
0.0
6. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นระดับขั้นเป็ นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็ นหน่ วยกิตสะสม
ได้
U หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นไม่เป็ นที่พอใจ และไม่นบั หน่วยกิตให้
W หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ถอน
หรื อ ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช านั้ น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หรื อเมื่อได้รับการอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
I หมายความว่า การวัด และประเมิ น ผลยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ใช้เมื่ อ อาจารย์ผู ้ส อน โดยความ
เห็นชอบของผูอ้ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอ
การวัด และประเมิ น ผลไว้ก่ อ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายัง ปฏิ บ ัติ ง านซึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ ส มบูรณ์ เมื่ อ ได้สัญ ลักษณ์ I ใน
รายวิช าใดนัก ศึ ก ษาต้อ งด าเนิ น การติ ด ต่ อ อาจารย์ผูส้ อนหรื อ หลัก สู ต รที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิม่ เติมภายในเวลา 3
สัปดาห์ ในกรณี ที่มีเหตุอ ันควร อาจารย์ผูส้ อน หรื อ หลักสู ตรที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้นอาจอนุ ญ าตให้ข ยายกาหนดเวลาดังกล่ าวได้ แต่ท้ งั นี้ ไม่ เกิ น 2
สัป ดาห์ แรกของภาคการศึก ษาปกติ ถัด ไป เมื่ อ พ้น กาหนดดังกล่ าวยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับขั้น F หรื อ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณี ทนั ที
IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุดการให้สญ
ั ลักษณ์ IP จะกระทาได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิ พนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรื อ รายวิชาโครงงานที่มี
การเรี ยนหรื อปฎิบตั ิงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP
จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในรายวิชานั้นสิ้นสุ ด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็ นระดับขั้น หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี
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เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. แผน ก แบบ ก2
1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังได้ และ
ได้ส อบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อ งเกณฑ์ม าตรฐานความรู ้ภ าษาอังกฤษส าหรั บ
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตร และข้อ กาหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริ ญญา
1.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติ หรื อ ระดับ นานาชาติ ที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
1.4 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพื่อ รับปริ ญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
1.5 ได้ดาเนินการเพือ่ ขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แผน ข
2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมิ นผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
ด้ว ยข้อ เขี ย น ได้ เสนอรายงานการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ยโดย
คณะกรรมการสอบการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู ้ส นใจเข้า รั บ ฟั ง ได้ และได้ส อบผ่ า น
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึ กษาหลักสู ตร
ปริ ญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา
2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรื อส่ วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ โดยได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในรู ปแบบกระดาษหรื ออิเล็กทรอนิกส์ที่
มี กรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบัน ร่ วมเป็ นกรรมการ
พิจารณาด้วย หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในรู ปแบบการนาเสนอผลงานแบบบรรยายหรื อโปสเตอร์ และ
บทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
2.4 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาชัว่
ระยะเวลาหนึ่งได้ดาเนินการเพือ่ ขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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โครงสร้ างหลักสู ตร
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
หน่วยกิต
2. แผนการเรี ยน
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู ้
0
หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสู ตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
นัก ศึ ก ษาจะต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าเสริ ม พื้ น ฐาน ตามความเห็ น ของผูอ้ านวยการ
หลักสู ตรหรื อคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับ
ปริ ญญาตรี ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการ
วัดผลรายวิชาเสริ มพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงั ต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 500
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
2. หมวดวิชาบังคับ
นักศึ กษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต้อ งลงทะเบี ยนเรี ยนวิช า จานวน 18 หน่ ว ยกิ ต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MPC 601
การบริ หารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
MPC 602
ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
(Criminological Theory)
MPC 603
สัมมนาปั ญหาอาชญากรรมในปั จจุบนั
3(3-0-6)
(Seminar in Current Crime Issues)
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MPC 604
MPC 605
MPC 620

นิติวทิ ยาศาสตร์ในงานยุติธรรม
(Forensic Science in Criminal Justice)
ระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติ
(Research Methodology and Statistics)
ปั ญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา
(Crime Problems and Criminal Policy)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกจากรายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต และ แผน ข จานวน 12 หน่ วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MPC 610
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Economic and Political Crime)
MPC 611
อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ
3(3-0-6)
(Transnational and Organized Crime)
MPC 612
การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Juvenile Delinquency)
MPC 613
ความรุ นแรงในครอบครัว
3(3-0-6)
(Domestic Violence)
MPC 614
เหยือ่ วิทยา
3(3-0-6)
(Victimology)
MPC 615
นวัตกรรมสังคมกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Social Innovation and Criminal Justice Procedure)
MPC 616
อาชญากรรม และสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Crime and Media)
MPC 621
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Cyber Crime and Technology)
MPC 622
การบริ หารงานรักษาความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Security Management)
MPC 623
การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ
3(3-0-6)
(Terrorism and Insurgency)
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4. วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
แผน ก แบบ ก2
MPC 699
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
แผน ข
MPC 697
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
MPC 698
การสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination)
แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
ภาคการศึกษาที่ 1
MPC 601 การบริ หารงานยุติธรรม
(Criminal Justice Administration)
MPC 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
(Criminological Theory)
MPC 603 สัมมนาปัญหาอาชญากรรม
ในปัจจุบนั
(Seminar in Current Crime Issues)
MPC xxx วิชาเลือก
(Elective course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 12 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
MPC 604 นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Forensic Science in Criminal Justice)
MPC 605 ระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติ
3(3-0-6)
(Research Methodology and Statistics)
MPC 620 ปัญหาอาชญากรรมและ
3(3-0-6)
นโยบายทางอาญา
(Crime Problems and Criminal Policy)
MPC xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หน่ วยกิต

12(0-36-18)

6(0-18-9)
0(0-0-0)

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้ )
ภาคการศึกษาที่ 1
MPC 601 การบริ หารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
MPC 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
(Criminological Theory)
MPC 603 สัมมนาปัญหาอาชญากรรม
3(3-0-6)
ในปัจจุบนั
(Seminar in Current Crime Issues)
MPC xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
MPC 604 นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม 3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Forensic Science in Criminal Justice)
MPC 605 ระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติ 3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Research Methodology and Statistics)
MPC 620 ปัญหาอาชญากรรมและ
3(3-0-6)
นโยบายทางอาญา
3(3-0-6)
(Crime Problems and Criminal Policy)
MPC xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้ )
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
MPC 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9) MPC xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Thesis)
(Elective course)
MPC xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 6 หน่ วยกิต
รวม 6 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
MPC 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9) MPC 698 การสอบประมวลความรู ้
0(0-0-0)
(Thesis)
(Comprehensive Examination)
MPC 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
รวม 6 หน่ วยกิต
รวม 6 หน่ วยกิต
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ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาการศึกษาค้นคว้ าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์
1. คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้างโครงการ และการดาเนิ นการวิจยั เพื่อแสวงหาคาตอบ มุ่งเน้น พัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ภายใต้กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม การศึกษาวิจยั ได้เป็ นไปตามระเบียบวิธี
วิจยั นาแนวคิด ทฤษฎี มาปรับประยุกต์ใช้ มี การปรึ กษา หารื อกับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อค้นพบแนวทางการ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ ชัด เจน มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ผลเป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ในแวดวงวิช าการ และ
สาธารณชนทัว่ ไป
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู ้จากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช้กบั การแก้ไขปั ญหาในเรื่ องที่สนใจ
ทาวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจาแนก แยกแยะปั ญหาและบอกแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็ นระบบ เห็น
ผลเป็ นรู ปธรรม และอยูบ่ นพื้นฐานของหลักวิชาการ
3. ช่ วงเวลา
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
ภาคการศึกษาที่ 1-2
ชั้นปี ที่ 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี ที่ 2
4. จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
จานวน 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
จานวน 6 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
1) กาหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั
2) ให้มี การเตรี ยมความพร้อ มก่ อนการทาโครงงาน โดยการสารวจความถนัดของตนเองทางด้าน
วิชาการ ศึกษางานวิจยั ที่เคยมีมาก่อน และหาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
3) จัดเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรึ กษาเกี่ ยวกับหัวข้อที่สนใจรวมถึ งแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า
4) เลื อ กหั ว ข้อ วิจ ัย และน าเสนอโครงร่ า งงานวิจ ัย โดยมี อ าจารย์ติ ด ตามให้ ค าปรึ ก ษาระหว่า ง
กระบวนการศึกษาเป็ นระยะ
5) ทาการสอบประมวลความรู ้ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการและอาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงานวิจยั ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล
6. กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทาโครงงานได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ที่ได้เสนอไว้ต้งั แต่เริ่ มโครงงาน
2) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน และการจัดทารายงานปริ ญญานิ พนธ์ ที่ได้กาหนดรู ปแบบการ
นาเสนอตามระยะเวลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการเข้าทาการสอบประเมินโครงงาน
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อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักอาชญาวิทยา เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม
2. อาจารย์หรื อนักวิชาการ
3. ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในด้านอาชญาวิทยา การรักษาความปลอดภัย และนักวิจยั อิสระ
สถานที่ติดต่ อ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ชั้น 3 ห้อง 308อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)
มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บา้ นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2220 ต่อ 1283
Website: http://www.rsu.ac.th/cja/
E-mail: jomdet@rsu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 52/347 ถนนพหลโยธิ น ตาบลหลัก
หก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2200 ต่อ 4001-4005
Website: http://grad.rsu.ac.th/info?id=macja
E-mail: grad@rsu.ac.th
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