
 
 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม วทิยาลยัรัฐกจิ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 
 

 



 2 

 รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
รหัสและช่ือหลักสูตร 
  รหสั : 2761 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
     สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยตุิธรรม  
  ภาษาองักฤษ :  Master of Arts Program in Criminology and  Justice  Administration 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยตุิธรรม) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Arts (Criminology and  Justice  Administration) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยตุิธรรม) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.A. (Criminology and  Justice  Administration) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  วทิยาลยัรัฐกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ปรัชญา 

หลักสูตรน้ีมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถน าองค์ความรู้ใน “สหวิทยาการ” ทั้ งในด้านสังคมวิทยา 
จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสารมวลชนมาบูรณาการ มาใชใ้นการควบคุม 
ป้องกนั บ าบดัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที่ทวคีวามรุนแรง และสลบัซบัซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้บน
พื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบกระบวนการคิด วิเคราะห์   เพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือน ผลกัดันให้
สงัคมไดต้ระหนัก เล็งเห็นความส าคญัของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  น าไปสู่การก าหนดทิศทาง วธีิการ และ
มาตรการ ของการแกไ้ขปัญหาผ่านกระบวนการยติุธรรมทางหลกั และทางเลือก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบน
พื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร  หน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรม และสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยในปัจจุบนั 
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ความส าคญั 
การศึกษาทางด ้านอาชญ าวิท ยาและ ก ารบ ริหารงานย ุต ิธรรม  เป็นการศึกษาในล ักษณะ                

“สหวทิยาการ” มีการ “บูรณาการศาสตร์” ที่เก่ียวขอ้งเพือ่น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสงัคมทั้งในแง่มุมของสังคม
วิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ และส่ือสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรมจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ มีความรู้ ความช านาญ
ทางการวจิยัในระดบัสูง สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ให้เท่าทนักบัปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห์กบัแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริบทของประเทศ ที่ใกล้เคียงกันทั้งใน
ภูมิภาคเดียวก ัน และภูมิภาคอื่นของโลก โดยปรับประยุกต์ เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อน ามาใช้ให้
เหมาะสมกบัสงัคมไทย 

ตามการจดักลุ่มของ UNESCO ในด้านการศึกษา (International Standard Classification of Education) 
ในปี 2013 สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรมไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มสาขาวชิา ดงัต่อไปน้ี 

อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซ่ึงมีความเป็นสหวิทยาการและมีความสัมพนัธ์กับสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์ (Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), จิตวิทยา 
(Psychology : 0313) 

งานยตุิธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มวชิาดา้นกฎหมาย (Law: 042)  
เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ใน “สหวิทยาการ”  มาแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม จึงมุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอน โดยอาศยั
คณาจารยท์ี่มีความเช่ียวชาญจากทุกศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์และเกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาอนัจะน าไปสู่ การ
สร้างองคค์วามรู้แก่นกัศึกษาที่มีความเขม้แขง็และมีความโดดเด่นมากยิง่ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยกุต์ และบูรณาการศาสตร์
ทางดา้นอาชญาวทิยา เพือ่จดัการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในสงัคมไดอ้ยา่งเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และน าความรู้ไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   ควบคู่กับการเน้นการพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยตุิธรรม 

3. เพื่อสนับสนุน ผลกัดนั ให้สังคมไดต้ระหนัก เล็งเห็นความส าคญัของปัญหา และก าหนดมาตรการ
ในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมอยา่งเป็นรูปธรรม  

4. เพือ่พฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นอาชญาวิทยาใหเ้ป็นการศึกษาแบบสหวทิยาการส าหรับเป็นพื้นฐานที่
ส าคญัของการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ในระดบัที่สูงขึ้น 

5.  เพื่อเป็นผูน้ าทางวิชาการและเป็นผูน้ าการวิจยัในการจดัการกบัปัญหาอาชญากรรม และการสร้าง
กระบวนการยตุิธรรมที่เขม้แขง็  
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วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วทิยาลยัรัฐกิจ อาคาร 3 มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาที่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบติัอ่ืนตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสูตร มีคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์  

2. ระยะเวลาการศึกษา  2 ปี 
3. หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดงัน้ี 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน การ
วดัผลและประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะ
ก าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาใหมี้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

 2. การวดัและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อนหรือผูท้ี่คณะที่
รับผดิชอบรายวชิาจะก าหนด 

3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลา
ศึกษาทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวชิานั้น จนเป็นที่เพยีงพอตามที่อาจารยผ์ูส้อนก าหนด จึงจะมี
สิทธ์ิได้รับการวดัและประเมินผล  เวน้แต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือ
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเห็นวา่เวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้

4. การวดัผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวดัคุณสมบตัิ  และการสอบวทิยานิพนธ ์เป็นหนา้ที่
และความรับผิดชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรและอาจารยท์ี่ปรึกษา โดยจะตอ้งเป็นไปตามที่
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

5. การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิาใหป้ระเมินเป็นอกัษรระดบัขั้น (Letter Grades)   
     ที่มีค่าระดบัขั้น (Numeric Grades)  ดงัต่อไปน้ี 
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ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
         A    ดีเยีย่ม    4.0 
           B+    ดีมาก    3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช ้    2.5 
         C    อ่อนมาก   2.0 

         F    ตก    0.0 
  6.  สญัลกัษณ์ที่ไม่มีค่าระดบั มีความหมายดงัน้ี 
  S หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม

ได ้
  U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นบัหน่วยกิตให ้
 W หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมตัิใหถ้อน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้ น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หรือเม่ือไดรั้บการอนุมตัิใหล้าพกัการศึกษา 

 I หมายความวา่ การวัดและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์  ใช้เม่ืออาจารย์ผู ้สอน โดยความ
เห็นชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรที่รับผดิชอบรายวชิานั้นเห็นสมควรใหร้อ
การวดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนักศึกษายงัปฏิบัติงานซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์ เม่ือได้สัญลักษณ์ I  ใน
รายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารยผ์ูส้อนหรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวดัและประเมินผลเพิม่เติมภายในเวลา 3 
สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผ์ูส้อน หรือหลกัสูตรที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้ นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้ งน้ีไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพน้ก าหนดดังกล่าวยงัไม่
สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดบัขั้น F หรือ
สญัลกัษณ์ U แลว้แต่กรณีทนัที 

 IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวชิานั้นยงัไม่ส้ินสุดการให้สญัลกัษณ์ IP จะกระท าไดเ้ฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มี
การเรียนหรือปฎิบติังานต่อเน่ืองกนัมากกวา่หน่ึงภาคการศึกษา สญัลกัษณ์ IP 
จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบติังานในรายวชิานั้นส้ินสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดบัขั้น หรือสญัลกัษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 

1.1  ไดศึ้กษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธแ์ละตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได ้และ
ได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ื์นๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ ก าหนดของสาขาวชิาที่
จะรับปริญญา 

1.2  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
1.3   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งน้อยไดรั้บ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

1.4   ไม่อยูใ่นระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหน่ึง 

1.5 ไดด้ าเนินการเพือ่ขอรับปริญญาตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
 2. แผน ข 

2.1  ไดศึ้กษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ไดส้อบผ่านการสอบประมวลความรู้
ด้วยข้อ เขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู ้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบผ่าน
ภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิตเร่ืองเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ื์นๆครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของสาขาวชิาที่จะรับปริญญา 

2.2  ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2.3   รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหรือส่วนหน่ึงของรายการการศึกษาคน้ควา้อิสระตอ้งไดรั้บการ

เผยแพร่โดยไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการหรือส่ิงพมิพท์างวชิาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการ
พจิารณาดว้ย หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ และ
บทความฉบบัสมบูรณ์ไดรั้บการตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) 

2.4   ไม่อยูใ่นระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชัว่
ระยะเวลาหน่ึงไดด้ าเนินการเพือ่ขอรับปริญญาตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตร 
1.    จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกิต 
2.  แผนการเรียน       

    แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวทิยานิพนธ์)  
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั   18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเลือก     6 หน่วยกิต 
    4) วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
     1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั   18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเลือก   12 หน่วยกิต 
    4) การศึกษาคน้ควา้อิสระ    6 หน่วยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู้    0 หน่วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตร     
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอ้  านวยการ
หลกัสูตรหรือคณะกรรมการหลกัสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดบั
ปริญญาตรีของนกัศึกษาและผลการสอบคดัเลือก และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร ส่วนการ
วดัผลรายวชิาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงัต่อไปน้ี 

       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies) 
 

2.  หมวดวิชาบังคบั 
นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา จ  านวน 18 หน่วยกิต           

ดงัรายวชิาต่อไปน้ี  
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 MPC 601 การบริหารงานยตุิธรรม 3(3-0-6) 
  (Criminal Justice Administration) 
  MPC 602 ทฤษฎีอาชญาวทิยา 3(3-0-6) 

           (Criminological Theory) 
   MPC 603   สมัมนาปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบนั 3(3-0-6) 

    (Seminar in Current Crime Issues)   
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 MPC 604  นิติวทิยาศาสตร์ในงานยตุิธรรม 3(3-0-6) 
    (Forensic Science in Criminal Justice) 

 MPC 605 ระเบียบวิธีการวจิยัและสถิติ 3(3-0-6) 
  (Research Methodology and Statistics) 

 MPC 620          ปัญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา 3(3-0-6)  
    (Crime Problems and Criminal Policy) 

 
  3.  หมวดวิชาเลือก   

แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกจากรายวิชา จ  านวน 6 หน่วยกิต และ แผน ข จ  านวน 12 หน่วยกิต 
ดงัรายวชิาต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MPC 610 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6) 
  (Economic and Political Crime)  
 MPC 611 อาชญากรรมองคก์รและอาชญากรรมขา้มชาต ิ 3(3-0-6) 
  (Transnational and Organized Crime) 
  MPC 612  การกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
     (Juvenile Delinquency) 
  MPC 613  ความรุนแรงในครอบครัว 3(3-0-6) 
     (Domestic Violence)  
  MPC 614  เหยือ่วทิยา 3(3-0-6) 
     (Victimology) 
 MPC 615  นวตักรรมสงัคมกบักระบวนการยติุธรรม 3(3-0-6) 
   (Social Innovation and Criminal Justice Procedure) 
  MPC 616  อาชญากรรม และส่ือมวลชน 3(3-0-6)  
     (Crime and Media)  
        MPC 621  อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
   (Cyber Crime and Technology) 

MPC 622 การบริหารงานรักษาความปลอดภยั           3(3-0-6)  
               (Security Management) 

MPC 623  การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ     3(3-0-6)  
               (Terrorism and Insurgency) 
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4.  วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอสิระ    
    แผน ก แบบ ก2    
 MPC 699 วทิยานิพนธ ์                                                                                          12(0-36-18) 
  (Thesis) 
 แผน ข 
 MPC 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                                                 6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
 MPC 698 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examination) 
แผนการศึกษา   

ช้ันปีที ่1 
 

   แผน ก แบบ ก2  
(การศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที่ 1 

MPC 601    การบริหารงานยติุธรรม                         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)       

ภาคการศึกษาที่ 1 

MPC 601    การบริหารงานยติุธรรม                       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  หน่วยกติ                                                           รวม   12  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร์ในงานยติุธรรม             3(3-0-6) 3(3-0-6) 
            (Forensic Science in Criminal Justice) 
MPC  605  ระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติ                  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)       

ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC  604   นิติวิทยาศาสตร์ในงานยติุธรรม           3(3-0-6) 3(3-0-6) 
            (Forensic Science in Criminal Justice) 
MPC  605  ระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติ                  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  หน่วยกติ                                                             รวม   12  หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่2 
 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที่ 1 

MPC 699    วิทยานิพนธ์                                        6(0-18-9) 
                    (Thesis)       
 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MPC  xxx   วิชาเลือก                                                3(3-0-6) 
                    (Elective course)       
MPC  xxx   วิชาเลือก                                                3(3-0-6) 
                    (Elective course) 

รวม   6  หน่วยกติ                                                             รวม   6  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 699    วิทยานิพนธ์                                        6(0-18-9) 
                    (Thesis)       
 

  

ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC  698   การสอบประมวลความรู้                       0(0-0-0) 
                    (Comprehensive Examination) 
MPC  697   การศึกษาคน้ควา้อิสระ                        6(0-18-9)      
                    (Independent Study)       

รวม   6  หน่วยกติ รวม   6  หน่วยกติ 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 

    การสร้างโครงการ และการด าเนินการวิจยั เพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งเน้น พฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่
ภายใตก้รอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม การศึกษาวิจยัได้เป็นไปตามระเบียบวิธี
วิจยั น าแนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยกุต์ใช ้มีการปรึกษา หารือกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อคน้พบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และ
สาธารณชนทัว่ไป 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นกัศึกษาสามารถใชอ้งคค์วามรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรมาปรับใชก้บัการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองที่สนใจ

ท าวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถจ าแนก แยกแยะปัญหาและบอกแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นระบบ เห็น
ผลเป็นรูปธรรม และอยูบ่นพื้นฐานของหลกัวชิาการ 

 3. ช่วงเวลา 
  วทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2)   ภาคการศึกษาที่ 1-2  ชั้นปีที่ 2 
  การศึกษาคน้ควา้อิสระ (แผน ข)    ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2 
 4. จ านวนหน่วยกิต 
  วทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2)   จ านวน 12  หน่วยกิต 
  การศึกษาคน้ควา้อิสระ (แผน ข)       จ านวน   6  หน่วยกิต  
 5. การเตรียมการ 

1) ก าหนดใหมี้ระบบคณะกรรมการและอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานวจิยั  
2) ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท าโครงงาน โดยการส ารวจความถนัดของตนเองทางด้าน

วชิาการ ศึกษางานวจิยัที่เคยมีมาก่อน และหาอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน 
3) จดัเวลาเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อปรึกษาเก่ียวกับหัวขอ้ที่สนใจรวมถึงแนวทางในการศึกษา

คน้ควา้ 
4) เลือกหัวข้อวิจัย และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีอาจารยติ์ดตามให้ค  าปรึกษาระหว่าง

กระบวนการศึกษาเป็นระยะ 
5) ท าการสอบประมวลความรู้ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและอาจารยท์ี่

ปรึกษาโครงงานวจิยัซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประเมินผล 
 6. กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการท าโครงงานไดค้รบถว้นตามจุดประสงคท์ี่ไดเ้สนอไวต้ั้งแต่เร่ิมโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน และการจดัท ารายงานปริญญานิพนธ์ ที่ไดก้  าหนดรูปแบบการ

น าเสนอตามระยะเวลา โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาและคณะกรรมการเขา้ท  าการสอบประเมินโครงงาน 
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อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1.  นกัอาชญาวทิยา เจา้หนา้ที่ในกระบวนการยตุิธรรม นกัวชิาการยตุิธรรม  
2. อาจารยห์รือนกัวชิาการ    
3.   ผูป้ระกอบอาชีพอิสระในดา้นอาชญาวทิยา การรักษาความปลอดภยั และนกัวจิยัอิสระ  

 
สถานที่ติดต่อ 

 สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม วิทยาลยัรัฐกิจ ชั้น 3 ห้อง 308อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)                    
มหาวทิยาลยัรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก  ถนนพหลโยธิน  อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  12000 
โทร. 0-2997-2220 ต่อ 1283 
Website: http://www.rsu.ac.th/cja/ 
E-mail:  jomdet@rsu.ac.th 

บณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวทิยาลยัรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกั
หก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2200 ต่อ 4001-4005  
Website: http://grad.rsu.ac.th/info?id=macja  
E-mail: grad@rsu.ac.th 


