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หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ 
สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยตุิธรรม 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Philosophy Program in Criminology and Justice Administration 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Criminology and Justice Administration) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D.(Criminology and Justice Administration) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นหลักสูตรที่เน้น
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการน ามาใช้แ ก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่สลับซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน 
นอกจากนี้ ยังมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นการสร้างบุคลากรทางวิชาการ รวมถึงผลิตนักวิจัย เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยทางด้านอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางการวิจัย เพื่อน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการก าหนด
นโยบาย และสร้างมาตรฐานให้ เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไทยให้ เป็นที่ศรัทธาของสังคมโดยแท้จริง                               
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อเนื่อง ย่ังยืน น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
ความส าคัญ 
 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เข้าใจและเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดข้ึน
ทั้งในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในหลากหลายมิติ มีความ
สลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่านิยม ทัศนคติ และวิถีชีวิตความเป็นไทย ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมทั้งสามารถท าการ
วิจัยในระดับสูงขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเป็นการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary  science) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไข
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ปัญหาสังคม ทั้งในแง่มุมของนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารมวลชน ฯลฯ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
มีความรู้ ความช านาญทางการวิจัยในระดับสูง สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เท่าทันกับปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
สังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริบทของประเทศที่
ใกล้เคียงกันทั้งในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นของโลก โดยประยุกต์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูปต ารวจและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ 
  นอกจากนี้  การที่ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ได้ เปิดด าเนินการเรียน                  
การสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมในระดับ
บัณฑิตศึกษามาแล้วเป็นปีที่ 7 โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการก าลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในรุ่นที่ 12 ดังนั้น จึงส่งผล
ให้สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มีความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ทั้งในด้านความพร้อมของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงข้อมูลในด้านจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
พนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทนายความ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีเป็นจ านวนมาก 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปิดด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรมในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และเอกชน ยังมีจ านวนและสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
จ านวนความต้องการของผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือต้องการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ศึกษาวิจัยในสาขานี้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการที่มหาวิทยาลัยรังสิต  จะเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมภายใต้สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
วิทยาลัยรัฐกิจ 
 ตามการจัดกลุ่มของ UNESCO ในด้านการศึกษา (International Standard Classification of Education) ในปี 
2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (Social 
Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่งมีความเป็นสหวิทยาการและมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 
(Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), จิตวิทยา (Psychology : 0313) 
 งานยุตธิรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (Law: 042)  
 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ใน “สหวิทยาการ”  มาแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญจากทุกศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอันจะน าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาที่มี
ความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา และเป็นผู้น าความคิดทั้งทาง
ปฎิบัติและทางวิชาการในการน าองค์ความรู้นวัตกรรมทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ 
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรม และสังคมไทยในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสูงด้านการวิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
น ามาปรับใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนรวมทั้งศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีความส าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ และเป็นต้นแบบในการ
สร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 4. เพื่อผลิตต าราหนังสือ ผลงานทางวิชาการทั้งของคณาจารย์และดุษฎีบัณฑิต 
 5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ  
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา  09.00 – 16.00 น. 
   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่น
ตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 5. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี  
 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 
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 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมสีิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ที่มีค่าระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
   A    ดีเย่ียม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
   C+    พอใช้    2.5 
   C    อ่อนมาก    2.0 
   F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาเรี ยนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
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สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 2.1 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2. ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น ผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ ์
 3. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 
 4. ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 7. ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 2.1  
   1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
   2)  หมวดวิชาบังคับ          9 หน่วยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
   4)  ดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
                   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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ENL  600  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
        (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL  601   ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                           3(3-0-6) 
        (English for Academic Presentations) 
MPC  601  การบริหารงานยุติธรรม        3(3-0-6) 
   (Criminal Justice Administration) 
MPC  602  ทฤษฎีอาชญาวิทยา         3(3-0-6) 
   (Criminological Theory) 
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ          9 หน่วยกิต 
MPC  701  การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
   (Justice Procedure Analysis and Integration) 
MPC  702  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Statistics in Criminology and Justice Administration) 
MPC  703  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Qualitative Research Methodology in Criminology and Justice Administration) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก           6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกจากรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา ต่อไปนี้  
MPC  704  การบริหารงานยุติธรรมข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Criminal Justice Administration) 
MPC  705  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง    3(3-0-6) 
   (Economic and Political Crimes) 
MPC  706  สัมมนาปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง     3(3-0-6) 
   (Seminar on Specific Crimes) 
MPC  707  สัมมนาคุณธรรม และจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Seminar on Moral and Ethic of Justice Procedure) 
MPC  708  จิตวิทยากับพฤติกรรมอาชญากรรม      3(3-0-6) 
   (Psychology and Criminal Behavior) 
MPC  709  อาชญากรรมและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
   (Crime and Environment) 
MPC  710  สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก     3(3-0-6) 
   (Seminar on Alternative Justice Procedure) 
MPC  711  การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์อาชญากรรม   3(3-0-6) 
   (Application of Forensic Science in Crime Analysis) 
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MPC  712  เหย่ือวิทยา            3(3-0-6) 
   (Victimology) 
 
 3.  ดุษฎีนิพนธ์ 
แบบ  2.1 
MPC  798  การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
MPC  799  ดุษฎีนิพนธ์               36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา   

ชัน้ปทีี ่1 

แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
MPC 701 
 

การวิเคราะห์  และการบูรณาการงาน
ยุติธรรม 
(Justice Procedure Analysis and 
Integration) 

 3(3-0-6) 
 

MPC 703 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
(Qualitative Research Methodology in 
Criminology and Justice Administration) 

 3(3-0-6) 
 
 

MPC 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม 
(Research Methodology and Statistics 
in Criminology and Justice 
Administration) 

3(3-0-6) MPC xxx 
 
MPC xxx 

วิชาเลือก       
(Elective course)      
วิชาเลือก       
(Elective course)                                                    

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

        รวม 6 หนว่ยกิต                                         รวม 9 หนว่ยกติ 
 

ชัน้ปทีี ่2 
แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
MPC 798 การสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 
 0(0-0-0) 

 
MPC 799 ดุษฎีนิพนธ์ 

(Dissertation) 
 12(0-36-18) 

  ไม่นบัหนว่ยกติ                                          รวม 12 หนว่ยกติ 
 

ชัน้ปทีี ่3 
แบบ 2.1 แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
MPC 799 ดุษฎีนิพนธ์ 

(Dissertation) 
12(0-36-18) MPC 799 ดุษฎีนิพนธ์ 

(Dissertation) 
12(0-36-18) 

 

รวม  12 หนว่ยกติ รวม  12 หนว่ยกติ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน       (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
ENL  600  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา   3(3-0-6) 
   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   (Preparatory English for Graduate Students) 
 ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ที่จ าเป็น ส าหรับท าความเข้าใจบทอ่านที่ซับซ้อนในระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์
ทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การน าเสนอความคิดเห็นและข้อโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนผ่าน
การพูดและการเขียนในหัวข้อที่หลากหลาย 
 Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, strategies in 
developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, orally and in writing, on a 
wide range of topics  
 เงื่อนไขรายวชิา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่มีคะแนนสอบ RSU-
Test, CU-TEP, TU-GET เมื่อเทียบเท่า TOEFL แล้วน้อยกว่า 400 แต่ไม่เกิน 450 
 
ENL  601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                      3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ การ
จัดระบบเนื้อหาและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and practices in 
researching and organizing content as well as delivering effective academic presentations. 
 เงื่อนไขรายวชิา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่มีคะแนนสอบ RSU-
Test, CU-TEP, TU-GET เมื่อเทียบเท่า TOEFL แล้วน้อยกว่า 450 แต่ไม่เกิน 500 
 
MPC  601  การบริหารงานยุติธรรม        3(3-0-6) 
   (Criminal Justice Administration) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรม การบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบงาน
ยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อ านาจและหน้าที่ตาม
กฎหมายของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู้ต้องหา ขั้ นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจทางอาญา การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด นโยบายทางอาชญาวิทยาที่ถูกน ามาปรับใช้ในงานยุติธรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานยุติธรรมทางอาญา   
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 Basic knowledge concerning criminal justice procedure, the management in criminal justice process, 
justice system and the officers in criminal justice system; ethic, morality, the authority and functions of the 
officers in criminal justice procedure, the right to approach to criminal justice, offender’s right, criminal justice 
process from the beginning to the end, the code of judgment; crime solution by mainstream criminal justice 
and alternative criminal justice; restorative justice, offenders rehabilitation, criminal policy applied for criminal 
justice, public participation in criminal justice.  
 
MPC  602  ทฤษฎีอาชญาวิทยา         3(3-0-6) 
   (Criminological Theory) 
 ฐานคติและแนวคิดที่เป็นต้นก าเนิดของศาสตร์ทางอาชญาวิทยา พัฒนาการของทฤษฎีและความรู้ในเชิงสห
วิทยาของหลักการทางอาชญาวิทยา ธรรมชาติของสังคมกับอาชญากรรม การอธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมด้วย
แนวคิด และทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา เช่น อาชญากรรม คอปกขาว พฤติกรรมต่อต้านสังคม ทฤษฎีการคบหา
สมาคมที่แตกต่างกัน  ทฤษฎีความกดดันทางสังคม ทฤษฎีตีตรา และทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม เป็นต้น  รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคนิคในการรวมทฤษฎีเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
 Assumptions and concepts underline criminology; theoretical development and interdisciplinary of 
criminological conceptions; social nature and crimes, the description of criminal phenomena based on concepts 
and criminological theories such as white collar crime, anti-social behavior, differential association theory, 
strain theory, labeling theory and conflict theory; including technical application in combining theories in order 
to resolve illegal actions. 
  
 2.  หมวดวิชาบังคับ                   9  หน่วยกิต 
MPC  701  การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
   (Justice Procedure Analysis and Integration) 
 วิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมต่างประเทศ และ
ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในระบบ นอกระบบ และความยุติธรรมทาง
ธรรมชาติภายใต้บริบทของสังคมไทย และสังคมโลก เพื่อผลักดัน เสนอแนะให้เกิดกระบวนการยุติธรรมรูปแบบใหม่ 
ๆ หรือพัฒนากระบวนการยุติธรรมเดิมให้มีความเจริญทันสมัย สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที ปรับใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคตโดยทั่วถึงและรอบด้าน 
 Analyzing entire justice system, comparison with foreign justice process and alternative ways to find 
out joint conclusion, taking both inside and outside justice procedure; and justice by nature under national and 
global contexts; stimulating and proposing new justice process or developing original pattern to respond to 
crimes promptly, future implementation to resolve the problems throughout all aspects. 
 
MPC  702  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Statistics in Criminology and Justice Administration)  
 กระบวนการวิจัยทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการประเมินผลที่จะ 
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น าไปประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โครงการวิจัยและการ
เขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเขียนรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิ จัยการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความวิชาการ การน าเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ 
 Research process in criminological and justice administration, research methodology in terms of 
evaluation used for projects of justice procedure; quantitative study  design, data collecting technique, data 
analysis and data interpretation by using advanced statistics, systematization by utilizing computers; research 
projects and research proposals worth being granted financial  support , writing research reports, research 
evaluation; presentation and publication of research results through various means: journals, oral presentations 
and posters. 
 
MPC  703  ระเบียบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพทางอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  3(3-0-6) 
   (Qualitative Research Methodology in Criminology and Justice Administration)   
 ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นตอนการด าเนินการวิจัยคุณลักษณะของเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพ การ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพการเขียนและการน าเสนอรายงานในประเด็นที่สังคมสนใจ 
 Types of qualitative study, research process, features of qualitative research techniques, participant 
observation, key informant interviews, group discussion, qualitative data analysis, practice to analyze 
qualitative data analysis and operation; writing up and presenting reports with respect to public interest. 
    
 3.  หมวดวิชาเลือก             6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกจากรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา ต่อไปนี้ 
MPC  704  การบริหารงานยุติธรรมขั้นสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Criminal Justice Administration) 
 วิเคราะห์เชิงลึกถึงนโยบายทางด้านอาชญาวิทยาของรัฐระเบียบกฎหมายและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง นโยบาย แนวปฏิบัติ รูปแบบ และโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยภาพรวม ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล สร้างความศรัทธา และเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม การ
สร้างระบบมาตรฐานงานยุติธรรมที่ยอมรับ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้
สภาพการณ์ที่เป็นจริงปัจจุบัน ทั้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ให้มีคุณค่าที่ดีและ
สมบูรณ์ที่สุด 
 Deep analysis in respect of criminological public policy; laws in terms of policy, practice, model and 
organizational structure both public and private sectors in the whole justice system; knowledge development 
of officers in justice process in order to enforce the laws effectively and efficiently; establishing faith and 
trust in justice procedure; setting up accurate criterion and regulation in enforcing the law under present 
circumstances. 
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MPC  705  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง    3(3-0-6) 
   (Economic and Political Crimes) 
 อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม
โดยรวมของประเทศ เช่น การทุจริต คอรัปชั่นตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติจนไปถึงระดับนโยบาย  การแทรกแซงทางธุรกิจ 
การขโมยข้อมูลทางธุรกรรมการเงิน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการก่ออาชญากรรมที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในระดับ     
มหภาคการบ่อนท าลายทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการละเมิดกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหา
อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ์กับวิธีการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตลอดจน
ศึกษาคดีที่น่าสนใจ และกรณีคดีตัวอย่างขององค์กรอิสระต่างๆ ทั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 
 Economic and political crime in different patterns affecting economic system and society as a whole : 
the ways of corruption from the officers to policy makers; economic interference, monetary fraud, 
technological crimes resulting in macro economy, economic destruction by breaking the law, criminal justice 
process with economic and political crime management; strategies of crime prevention and suppression; to 
investigate interesting cases, case studies from Office of National Anti-Corruption Commission and Supreme 
Court for Holders of Political Positions. 
 
MPC  706  สัมมนาปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง     3(3-0-6) 
   (Seminar on Specific Crimes) 
 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นให้ วิเคราะห์ การน าเสนอ
รูปแบบ หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อสามารถสนองตอบต่อปัญหาได้ทันท่วงที เห็นผลเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับ
อาชญากรรมรุนแรง หรือปัญหาที่สังคม หรือสาธารณชนก าลังให้ความสนใจ อธิบาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับนโยบายทางอาญา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการน าแนวความคิดไปปฏิบัติ 
 Finding the ways of solving criminal and social problems; concentration on analysis, presenting model 
or new methods to respond to troubles promptly, concrete results; paying attention to serious crimes or the 
problems that the public are interested in; description and recommendation for resolving criminal public 
policies; to decide on and  push measures into practices. 
 
MPC  707  สัมมนาคุณธรรม และจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Seminar on Moral and Ethic of Justice Procedure) 
 แนวคิดใหม่ๆ ที่ถูกน ามาใช้ ทั้งบรรษัทภิบาลธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบทางสังคมของบรรษัท และ
คุณธรรมดั้งเดิมของโลกตะวันตก และตะวันออก ตลอดจนศึกษาถึงการพยายามหาทางออก เช่น การใช้วิธีเจรจา
ต่อรอง การค้าเสรีโดยตรงกับประเทศคู่ค้า หรือ การแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษด้วยการท า เครดิตคาร์บอน เป็นต้น 
หรือการฝ่าฝืนคุณธรรมทางการค้า การสร้างระบบมาตรฐานคุณธรรมทั้งภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้า การเมือง 
สังคม และภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืน 
 New concepts which have been utilized both corporate governance, good governance, corporate 
social responsibility and original morality of Western World and Eastern World; trying to find ways out such as 
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negotiation, direct free trade with Free Trade Areas, carbon emission resolution by carbon credit or breaking 
commercial morality; building moral criterion both commercial industry, politics, society and public for top 
benefits permanently. 
 
MPC  708  จิตวิทยากับพฤติกรรมอาชญากรรม      3(3-0-6) 
   (Psychology and Criminal Behavior) 
 แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกโดยเฉพาะ
ในด้านลบซึ่งน าไปสู่การกระท าความผิด วิเคราะห์พฤติกรรม อารมณ์ บุคลิกภาพและจิตใจของอาชญากร อาทิ 
ความผิดปกติทางจิต การท าความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่างๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสังคม ขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาถึงสาเหตุ ขั้นตอน กลไกของระบบประสาทในร่างกายซ่ึงมีผล
ต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ตลอดจนการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือสภาวะจิตผิดปกติจนน าไปสู่การประกอบ
อาชญากรรมอธิบายปรากฏการณ์การกระท าผิดของอาชญากร เพื่อน าไปสู่การบ าบัด ฟื้นฟู ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การกระท าความผิดที่เกิดจากบุคคลเหล่านั้น 
 Perception, psychological theories; characteristics of human mind affecting overt behavior, particularly 
negative behavior which leads to offense, trait analysis, emotion; personality and criminal mind such as 
psychosis; understanding duties or objectives resulting from individuals and characteristics happening in society; 
causes, process, nervous mechanism resulting in overt and deviant behavior or psychosis. 
 
MPC  709  อาชญากรรมและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
   (Crime and Environment) 
 รูปแบบและพฤติการณ์การกระท าความผิดในการสร้างภาวะมลพิษและท าลายสิ่งแวดล้อม  เช่น การบุกรุก 
และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม  การ
บังคับใช้กฎหมาย นโยบายสาธารณะ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Styles and unlawful conduct in emitting pollution and destroying environment such as invasion and 
deforestation; pollution from factories, effects of environmental crimes, law enforcement; public policies and 
environmental crime prevention and suppression both Thailand and foreign countries. 
 
MPC  710  สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก     3(3-0-6) 
   (Seminar on Alternative Justice Process) 
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในการแก้ปัญหา
ความไม่ยุติธรรม และความไม่เสมอภาค เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทโดยสันติ
วิธี หรือการเยียวยาฟื้นฟูผู้ต้องหา การใช้ชุมชนแก้ปัญหาชุมชนเอง กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรม
ส าหรับคนเฉพาะกลุ่ม บนพื้นฐานของความหลากหลาย และแตกต่างของสถานภาพทางสังคม  เพื่อความอยู่รอด 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์(RJ) และกระบวนการทางเลือกอื่น เพื่อน ามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน 
ให้เกิดความเสมอภาคและผาสุก ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และมวลมนุษยชาติในที่สุด 
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 Other alternative justice processes to support and encourage various ways for resolving unfairness 
and inequity such as mediation, negotiation, dispute resolution or rehabilitation; solving problems by 
community; community justice process; justice procedure for specific groups based on social status diversity 
for surviving, restorative justice; other alternative processes to adjust and solve different troubles; impartiality 
and happiness for oneself, family, society and humanity. 
 
MPC  711  การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์อาชญากรรม   3(3-0-6) 
   (Application of Forensic Science in Crime Analysis) 
 ขอบเขตและความส าคัญของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อาชญากรรม  
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์อาชญากรรมโดยน าผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับข้อมูลจากการ
สืบสวนและกรณีศึกษาความส าเร็จจากการน านิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อาชญากรรมทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Boundary and importance of forensic science which applies for criminal activity analysis, examination 
techniques compared to evidences, laws engaging in working with forensic science, crime analysis by taking 
the results of testimonial proof and computer integration of investigation data; studying the success of 
implementing forensic science in analyzing criminal acts both in Thailand and foreign countries. 
 
MPC  712  เหยื่อวิทยา                        3(3-0-6) 
   (Victimology) 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับเหย่ืออาชญากรรม แนวคิด รูปแบบ ความหมายของค าว่าเหย่ืออาชญากรรม ผลกระทบ
ของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  อาชญากรรมไร้เหย่ือ ความสัมพันธ์ของเหย่ือ   อาชญากร และสถาบันต่างๆ 
หรือหน่วยงานในสังคม เช่น สื่อสารมวลชน , ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ(NGOs) ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลต่อเหย่ือ
อาชญากรรม   นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเหย่ืออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม รูปแบบ และ
วิธีการในการชดเชย ให้ความช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะ และมาตรการต่างๆ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับเหย่ืออาชญากรรม, ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น 
 Knowledge of crime victim, perceptions, typologies, the meaning of victimization, the effects of being 
a victim, victimless crime; the relations between victim, offender and several social institutions such as media, 
business sector and NGOs; state policies towards victims, the policies regarding victim’s right, the 
responsibilities of justice system; patterns, the means of compensation for victim; recommendations and 
applied measures such as restorative justice and community justice. 
 
 4.  ดุษฎีนิพนธ์            36 หน่วยกิต 
MPC  798  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียน ก่อนที่ผู้เรียนจะได้รับอนุญาตให้เริ่มท าวิจัย เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อม  
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และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการท าวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความม่ันใจ และเชื่อได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอก่อนท าการวิจัยในระดับปริญญาเอก 
 To examine students’ knowledge before receiving permission to do research; preparing learners for 
having enough qualification which is the fundamental of doing advanced research; advisers are confident that 
students have sufficient knowledge and ability before doing Ph.D. dissertation. 
 
MPC  799  ดุษฎีนิพนธ์               36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การสร้างโครงการ และการด าเนินการวิจัย เพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งเน้น พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้
กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมการศึกษาวิจัยได้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย น าแนวคิด 
ทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้ มีการปรึกษา หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มี
ความน่าเชื่อถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนทั่วไป 
 Project design and research to discover answers; concentrating, developing to have new knowledge 
under criminology, and  justice administration framework; doing research based on research methodology; 
implementing notions, theories; consulting advisers to find out clear problem solution, faith, concrete results 
which are acceptable among academics and public in general. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์  

1. ค าอธิบายโดยย่อ 
   การสร้างโครงการ และการด าเนินการวิจัย เพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งเน้น พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมการศึกษาวิจัยได้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัย น าแนวคิด ทฤษฎี มาปรับประยุกต์ใช้ มีการปรึกษา หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาการ และสาธารณชนทั่วไป 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่

สนใจท าดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน มีความ
น่าเชื่อถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนทั่วไป 

3. ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 1-2  ชั้นปีที่ 2  และ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชั้นปีที่ 3 

4. จ านวนหน่วยกิต  
   36  หน่วยกิต 

5. การเตรียมการ 
   มีการให้ค าแนะน า ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อให้รับรู้ เข้าใจถึง

ความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เพื่อน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้กับการท างาน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อ
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เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อ และเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว 
จะมีการให้ค าแนะน าทั้งในด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน การศึกษาค้นคว้า การหาข้อมูลท าวิจั ยจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
ให้แก่นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร โดยมีการก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาต้องมาพบกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นระยะๆ เพื่อรับฟังค าปรึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมตัวท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาท าให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

6. กระบวนการประเมินผล 
   กระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ประกอบไปด้วย การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ การสอบ

ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  มีคณะกรรมการสอบประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา  ดุษฎี

นิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเป็นอย่างน้อย 5 คน 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ จะตัดสินผลการสอบว่า “ผ่าน”  หรือ “แก้ไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใด
อย่างหนึ่ง และให้ผู้อ านวยการหลักสูตรรายงานผลการสอบนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ (บฑ.3) กรณีผลการสอบ “ผ่าน” ให้นักศึกษาสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ 
ได้ทันที กรณีผลการสอบ “แก้ไข” ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้ เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ ภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด แล้วจึงสามารถเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ 
ได้ ในกรณีผลการสอบ “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษานัดคณะกรรมการสอบ เค้าโครงฯ เพื่อจัดสอบใหม่ กรณี
ที่นักศึกษาสอบเค้าโครงฯ ไม่ผ่าน 2 ครั้งจะมีผลให้นักศึกษาต้อง “พ้นสภาพ” 

   2) การสอบป้องกันดุษฎี นิพนธ์ ใช้คณะกรรมการสอบชุด เดียวกันกับ เมื่ อมีการสอบ                       
ดุษฎีนิพนธ์ เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะร่วมอภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาผู้นั้ น โดยประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ด าเนินการโดยวิธีลงมติ 
คณะกรรมการสอบต้องตัดสินผลการสอบว่า “ผ่าน หรือ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใด
อย่างหนึ่ง และหัวหน้าหลักสูตร จะรายงานผลการสอบนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันหลังจากวัน
สอบ (บฑ.15) กรณีผลสอบเป็น “ผ่าน” คณะกรรมการสอบจะพิจารณาประเมินระดับผลว่าเป็น “ผ่าน 
(PASS)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ดีมาก (VERY GOOD)” กรณีผลสอบเป็น   “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” ประธาน
คณะกรรมการสอบจะบันทึกเงื่อนไขและระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุง กรณีผลสอบเป็น “ไม่ผ่าน” 
ประธานคณะกรรมการสอบจะระบุระยะเวลาขอสอบใหม่ (บฑ.5) โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขที่ระบุโดยอาจมีการจัดสอบใหม่ หรือน าผลการปรับปรุงให้กรรมการแต่ละท่าน
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการทุกท่านมีมติให้นักศึกษาสอบผ่านหลักสูตรจะรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
(บฑ.6) ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีมติให้สอบผ่าน 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักอาชญาวิทยา เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี  กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองแด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ ส านักงาน
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 
รวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC  
องค์กรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น ส านักงาน มูลนิธิ หรือองค์กร
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น 
 2. บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ในสายงานด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยา) หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธร รม สาขารัฐศาสตร์ หมวด
บริหารงานยุติธรรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น 
 3. นักวิชาการอิสระด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 4. ในกรณีนักศึกษาปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม หรือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ สามารถน าคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ ไป
เป็นฐานในการปรับหรือรองรับการแต่งต้ังในต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 
 
สถานที่ติดต่อ 
 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัย
รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1283 
e-mail: suppakorn2519@gmail.com หรือ karoon.t@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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