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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Criminology and  Justice  Administration 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Arts (Criminology and  Justice  Administration) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (Criminology and  Justice  Administration) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 หลักสูตรนี้มุ�งผลิตมหาบัณฑิต ให�สามารถนําองค�ความรู�ใน “สหวิทยาการ” ท้ังในด�านสังคมวิทยา จิตวิทยา 

กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร� และการสื่อสารมวลชนมาบูรณาการ มาใช�ในการควบคุม ป�องกัน 

บําบัดและแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรง และสลับซับซ�อนมากข้ึน โดยถ�ายทอดความรู�บนพ้ืนฐานของ

แนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ�านระบบกระบวนการคิด วิเคราะห� เพ่ือเป�นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให�สังคมได�ตระหนัก 

เล็งเห็นความสําคัญของอาชญากรรมในรูปแบบต�างๆ นําไปสู�การกําหนดทิศทาง วิธีการ และมาตรการ ของการ

แก�ไขป�ญหาผ�านกระบวนการยุติธรรมทางหลัก และทางเลือก เพ่ือให�เกิดผลเป�นรูปธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม และ

จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป�นประโยชน�ต�อบุคลากร  หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ

สอดคล�องกับบริบทของสังคมไทยในป�จจุบัน 

 

ความสําคัญ 

 การศึกษาทางด�านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป�นการศึกษาในลักษณะ “สหวิทยาการ” มีการ 

“บูรณาการศาสตร�” ที่เก่ียวข�องเพ่ือนํามาใช�ในการแก�ไขป�ญหาสังคมท้ังในแง�มุมของสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย 

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรมจะมุ�งเน�นให�ผู�เรียนเกิดทักษะ มีความรู� ความชํานาญทางการวิจัยในระดับสูง สร�างองค�

ความรู�ใหม� ให�เท�าทันกับป�ญหาอาชญากรรม และป�ญหาสังคมต�างๆ ที่เกิดขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห�

กับแนวทางการแก�ไขป�ญหาในบริบทของประเทศ ท่ีใกล�เคียงกันท้ังในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นของโลก โดย

ปรับประยุกต� เชื่อมโยงกันอย�างเป�นระบบเพ่ือนํามาใช�ให�เหมาะสมกับสังคมไทย 

 ตามการจัดกลุ�มของ UNESCO ในด�านการศึกษา (International Standard Classification of Education) ในป� 
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2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได�ถูกจัดให�อยู�ในกลุ�มสาขาวิชา ดังต�อไปนี้ 

 อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดให�อยู�ในกลุ�มวิชาด�านสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร� (Social 

Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่งมีความเป�นสหวิทยาการและมีความสัมพันธ�กับสาขาวิชา เศรษฐศาสตร� 

(Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), จิตวิทยา (Psychology : 0313) 

 งานยุติธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดให�อยู�ในกลุ�มวิชาด�านกฎหมาย (Law: 042)  

 เพ่ือให�เป�นไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการนําองค�ความรู�ใน “สหวิทยาการ”  มาแก�ไขป�ญหาอาชญากรรม 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จึงมุ�งเน�นการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยคณาจารย�ที่มีความ

เชี่ยวชาญจากทุกศาสตร�ที่มีความสัมพันธ�และเก่ียวข�องกับสาขาวิชาอันจะนําไปสู� การสร�างองค�ความรู�แก�นักศึกษาที่มี

ความเข�มแข็งและมีความโดดเด�นมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�มีความรู� ความสามารถด�านวิชาการ การประยุกต� และบูรณาการศาสตร�

ทางด�านอาชญาวิทยา เพ่ือจัดการแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมในสังคมได�อย�างเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน ให�บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู� ความสามารถในการคิด วิเคราะห� 

และนําความรู�ไปปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ต�อหน�วยงาน ควบคู�กับการเน�นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรม 

 3. เพ่ือสนับสนุน ผลักดัน ให�สังคมได�ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของป�ญหา และกําหนดมาตรการใน

การแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมอย�างเป�นรูปธรรม  

 4. เพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านอาชญาวิทยาให�เป�นการศึกษาแบบสหวิทยาการสําหรับเป�นพ้ืนฐานที่

สําคัญของการศึกษา ค�นคว�า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้น 

 5. เพ่ือเป�นผู�นําทางวิชาการและเป�นผู�นําการวิจัยในการจัดการกับป�ญหาอาชญากรรม และการสร�าง

กระบวนการยุติธรรมที่เข�มแข็ง 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน  วันเสาร� - วันอาทิตย�     เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 3. ไม�เป�นคนวิกลจริต และไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

 4. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 5. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 
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ระบบการจัดการศึกษา  

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซึ่งมี

ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�   

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 

ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยหนึ่งครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป�นหน�าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น

ว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 5.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้     

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม    4.0 

     B+    ดีมาก    3.5 

     B    ดี     3.0 

     C+    พอใช�    2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก     0.0 

 6.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาได�รับการอนุมัติให�ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข�อ 26.2.2 แห�งข�อบั งคับ



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 – 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 5 

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือได�รับ

การอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือหลักสูตรที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

วิทยานิพนธ� วิชาการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียนหรือ

ปฎิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือ

การเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป�น

ระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 

  1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบ

ปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�ง

ได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

  1.3 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการ

ยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ� (Full Paper) ได�รับ

การตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล�าว 

  1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะ 

เวลาหนึ่ง 

  1.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 3.2 แผน ข 

  2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วย
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ข�อเขียน ได�เสนอรายงานการศึกษาค�นคว�าอิสระและสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ันสุดท�ายโดย

คณะกรรมการสอบการศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

  2.3 รายงานการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือส�วนหนึ่งของรายการการศึกษาค�นคว�าอิสระต�องได�รับการ

เผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค�นได�ใน 2 ลักษณะ 

     ลักษณะที่ 1  ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ

การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

     ลักษณะที่  2   เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร� จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่ง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

  2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุให�งดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา        

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ          18 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลอืก         6 หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก        12 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�        0 หน�วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

            จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ          

  นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา จํานวน 18 หน�วยกิต           

ดังรายวิชาต�อไปนี้  

            จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

MPC   601  การบริหารงานยุติธรรม         3(3-0-6) 

   (Criminal Justice Administration) 

MPC   602  ทฤษฎีอาชญาวิทยา          3(3-0-6) 

   (Criminological Theory) 

MPC   603   สัมมนาป�ญหาอาชญากรรมในป�จจุบัน      3(3-0-6) 

   (Seminar in Current Crime Issues)   

MPC   604  นิติวิทยาศาสตร�ในงานยุติธรรม        3(3-0-6) 

   (Forensic Science in Criminal Justice) 

MPC   605  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ        3(3-0-6) 

   (Research Methodology and Statistics) 

MPC   620   ป�ญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา     3(3-0-6)  

   (Crime Problems and Criminal Policy) 

  

 3.  หมวดวิชาเลือก          

  แผน ก แบบ ก2 ให�เลือกจากรายวิชา จํานวน 6 หน�วยกิต และ แผน ข จํานวน 12 หน�วยกิต ดัง

รายวิชาต�อไปนี้ 

            จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

MPC  610  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง     3(3-0-6) 

   (Economic and Political Crime)  

MPC   611  อาชญากรรมองค�กรและอาชญากรรมข�ามชาติ    3(3-0-6) 

   (Transnational and Organized Crime) 
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MPC   612  การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน      3(3-0-6) 

   (Juvenile Delinquency) 

MPC   613  ความรุนแรงในครอบครัว         3(3-0-6) 

   (Domestic Violence)  

MPC   614  เหย่ือวิทยา            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  อาชญากรรมคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

   (Cyber Crime and Technology) 

MPC   622  การบริหารงานรักษาความปลอดภัย              3(3-0-6)  

               (Security Management) 

MPC   623  การก�อการร�ายและการก�อความไม�สงบ         3(3-0-6)  

               (Terrorism and Insurgency) 

 

 4.  วิทยานิพนธ� / การศึกษาค�นคว�าอิสระ    

แผน ข 

MPC   697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ          6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

MPC   698  การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

แผน ก แบบ ก2    

MPC   699  วิทยานิพนธ�              12(0-36-18) 

   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   

ชั้นป�ที่ 1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

MPC 601    การบริหารงานยุติธรรม                3(3-0-6) 

            (Criminal Justice Administration) 

MPC 602    ทฤษฎีอาชญาวิทยา                   3(3-0-6) 

            (Criminological Theory) 

MPC  603   สัมมนาป�ญหาอาชญากรรม ในป�จจุบัน  3(3-0-6) 

            (Seminar in Current Crime Issues) 

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

            (Elective course)       

ภาคการศึกษาที ่1 

MPC 601    การบริหารงานยุติธรรม                3(3-0-6) 

            (Criminal Justice Administration) 

MPC 602    ทฤษฎีอาชญาวิทยา                   3(3-0-6) 

             (Criminological Theory) 

MPC  603   สัมมนาป�ญหาอาชญากรรมในป�จจุบัน   3(3-0-6) 

            (Seminar in Current Crime Issues) 

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

            (Elective course)     

รวม   12  หน�วยกิต รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร�ในงานยุติธรรม          3(3-0-6)  

       (Forensic Science in Criminal Justice) 

MPC  605  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ             3(3-0-6)  

       (Research Methodology and Statistics) 

MPC  620  ป�ญหาอาชญากรรมและ                3(3-0-6) 

           นโยบายทางอาญา   

       (Crime Problems and Criminal Policy) 

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

            (Elective course)       

ภาคการศึกษาที ่2 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร�ในงานยุติธรรม          3(3-0-6)  

        (Forensic Science in Criminal Justice) 

MPC  605  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ             3(3-0-6)  

       (Research Methodology and Statistics) 

MPC  620  ป�ญหาอาชญากรรมและ                3(3-0-6) 

           นโยบายทางอาญา   

       (Crime Problems and Criminal Policy) 

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

           (Elective course)       

รวม   12  หน�วยกิต รวม   12  หน�วยกิต 
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ชั้นป�ที่ 2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

MPC 699    วิทยานิพนธ�                         6(0-18-9) 

            (Thesis)       

 

 

ภาคการศึกษาที ่1 

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

            (Elective course)       

MPC  xxx   วิชาเลอืก                             3(3-0-6) 

            (Elective course) 

รวม   6  หน�วยกิต รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที่ 2 

MPC 699    วิทยานิพนธ�                         6(0-18-9) 

            (Thesis)       

 

          

ภาคการศึกษาที ่2 

MPC  698   การสอบประมวลความรู�               0(0-0-0) 

            (Comprehensive Examination) 

MPC  697   การศึกษาค�นคว�าอิสระ               6(0-18-9)      

            (Independent Study)       

รวม   6  หน�วยกิต รวม   6  หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวิชา   

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                 (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง และการอ�าน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช�

ศัพท�ท่ัวไปและศัพท�เทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให�เหตุผลสนับสนุนท้ังด�านการพูดและการ

เขียน  

 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex technical and 

non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and in 

writing 

 เง่ือนไขรายวิชา : เป�นรายวิชาเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษตํ่ากว�าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ                

  นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา จํานวน 18 หน�วยกิต ดังรายวิชา

ต�อไปนี้  
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MPC  601  การบริหารงานยุติธรรม                        3(3-0-6) 

   (Criminal Justice Administration) 

 ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับกระบวนยุติธรรม การบริหารจัดการหน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบงาน

ยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อํานาจและหน�าที่ตาม

กฎหมายของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สิทธิการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู�ต�องหา ข้ันตอนใน

กระบวนการยุติธรรมต้ังแต�เริ่มต�นจนสิ้นสุดกระบวนการ หลักเกณฑ�ในการใช�ดุลยพินิจทางอาญา การแก�ไขป�ญหา

อาชญากรรมด�วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท� การแก�ไขฟ��นฟูผู�กระทําผิด นโยบายทางอาชญาวิทยาที่ถูกนํามาปรับใช�ในงานยุติธรรม การมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในงานยุติธรรมทางอาญา   

 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) 

 ฐานคติและแนวคิดที่เป�นต�นกําเนิดของศาสตร�ทางอาชญาวิทยา พัฒนาการของทฤษฎีและความรู�ในเชิงสห

วิทยาของหลักการทางอาชญาวิทยา ธรรมชาติของสังคมกับอาชญากรรม การอธิบายปรากฏการณ�อาชญากรรมด�วย

แนวคิด และทฤษฎีทางด�านอาชญาวิทยา เช�น อาชญากรรม คอปกขาว พฤติกรรมต�อต�านสังคม ทฤษฎีการคบหา

สมาคมที่แตกต�างกัน  ทฤษฎีความกดดันทางสังคม ทฤษฎีตีตรา และทฤษฎีความขัดแย�งทางสังคม เป�นต�น รวมทั้ง

การประยุกต�ใช�เทคนิคในการรวมทฤษฎีเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขป�ญหาอาชญากรรม  

 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. 

 

MPC  603  สัมมนาป�ญหาอาชญากรรมในป�จจุบัน                3(3-0-6) 

   (Seminar in Current Crime Issues)   

 สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ (ศึกษาดูงานหน�วยงานที่เก่ียวข�องภายในประเทศ) เพ่ือแสวงหาแนว

ทางการแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมอย�างเป�นรูปธรรม ศึกษาป�ญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนซ่ึงสังคมกําลังให�ความสนใจ 

ศึกษาอาชญากรรมที่ส�งผลกระทบต�อคนส�วนใหญ�ในสังคม เพ่ือให�การแก�ไขป�ญหาทันต�อสภาวการณ�ในป�จจุบัน  เช�น 

อาชญากรรมทางการเมือง อาชญากรรมของชนชั้นสูง อาชญากรรมคอมพิวเตอร� อาชญากรรมรุนแรงฯลฯ  เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต�างๆ ผ�าน วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� ฯลฯ 
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รวมทั้งการใช�วิธีการในการแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมด�วยวิธีการ หรือมาตรการใหม�ๆ ซึ่งเป�นไปในทิศทางที่สร�างสรรค� 

และเป�นประโยชน�ต�อสังคมโดยรวม  

 Academic and practical seminars (study and observe the authorities within the country)  to find the 

way out of crime problems in concrete means, to study criminal situations being interested by society, to 

examine crimes influencing the majority of people in the public; to solve the difficulties with the current 

crimes such as political crimes, illegal acts committed by high class, computer crimes, serious crimes; to 

recommend crime solutions in different ways through radio, television and newspaper; including dealing with 

unlawful acts by using new strategies that are creative and beneficial.  

 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร�ในงานยุติธรรม                    3(3-0-6) 

   (Forensic Science in Criminal Justice) 

 ความรู�พ้ืนฐานทางนิติวิทยาศาสตร�  การเพ่ิมศักยภาพของงานในกระบวนการยุติธรรมให�เป�นท่ีศรัทธาและ

เชื่อม่ันแก�ประชาชนโดยนําความรู�ทางด�านนิติวิทยาศาสตร�มาประยุกต�ใช�  การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุตามหลัก

มาตรฐานสากล  การตรวจพิสูจน�เอกลักษณ�บุคคล พยานหลักฐานทางชีววิทยา การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน�

สารเคมีจากวัตถุระเบิด การวิเคราะห�เส�นใย เป�นต�น จรรณยาบรรณในวิชาชีพของนักนิติวิทยาศาสตร� การทํา

รายงานการตรวจพิสูจน� และการเป�นพยานผู�เชี่ยวชาญในชั้นศาล 

 The basics of forensic science, the improvement of criminal justice procedure for public trust in 

applying forensic science, the management of crime scene based upon international standards, personal 

identity tests, biological evidence, autopsy, chemical tests from explosions, fiber analysis, ethic of forensic 

scientist, doing the report based upon evidence, being a specialist witness in the court. 

 

MPC  605  ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ                        3(3-0-6) 

   (Research Methodology and Statistics) 

 ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัย ขั้นตอน กระบวนการการออกแบบ

งานวิจัย และการสร�างเครื่องมือในการวิจัย การใช�สถิติข้ันพ้ืนฐานและสถิติอ�างอิงท่ีเหมาะสมเพ่ือวิเคราะห�ข�อมูล

สําหรับการทําวิจัย การใช�โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห�ข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการเขียน

เค�าโครง หัวข�อ ข�อเสนอการวิจัย การสังเคราะห�และการนําผลการวิจัยไปใช� คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี และ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 Meaning, the importance of research, research typologies, research techniques, the procedure, 

research design process and research tools, fundamental and appropriate statistics for data analysis, using 

SPSS program for data analysis, research report writing, framework writing, topic, proposal, synthesis, 

implementation, well-behaved researcher and ethic of researcher.  

 

MPC  620  ป�ญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา      3(3-0-6) 

   (Crime Problems and Criminal Policy) 

 การบริหารจดัการหน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ควบคุม ป�องกันและแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมอย�างเป�น



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 – 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 13 

ระบบและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาถึงเทคนิคที่ใช�อยู�ในการจัดการกับป�ญหาอาชญากรรมในป�จจุบัน การใช�

เทคนิคสมัยใหม� และวิธีการต�างๆ เช�น เพ่ือนบ�านเตือนภัย, การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล�อม  ชุมชน

สัมพันธ� และการใช�ระบบ CCTV เป�นต�น รวมทั้งศึกษาถึงนโยบายต�างๆ ท่ีใช�ในการจัดการกับป�ญหาอาชญากรรมทั้ง

ในประเทศ และต�างประเทศ การลงโทษที่ไม�ใช�ความรุนแรง เช�น การกักบริเวณ บ�านฟ��นฟู กระบวนการแก�ไข

เยียวยาอาชญากรเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม�พึงประสงค�ด�วยกลุ�มทางสังคม (group therapy) การประยุกต�ใช�กระบวนการ

ยุติธรรมที่ประสบความสําเร็จในต�างประเทศ ให�มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและกฎหมายของไทย  

 Criminal justice; to control, prevent and solve criminal acts systematically and effectively; technical 

considerations of dealing with current crimes, using new techniques and many methods such as neighborhood 

crime watch, crime control by environment, community policing and CCTV system ; including the examination 

of many policies to resolve unlawful actions both internal and international methods, non-imprisonment 

approaches such as confinement, restorative house, the remedy process for offenders to reduce unsatisfied 

behavior by using social group or group therapy, the applications of successful justice process in foreign 

countries to be suitable for social contexts and Thai laws. 

 

 3.  หมวดวิชาเลือก          

  แผน ก แบบ ก2  ให�เลือกจากรายวิชา จํานวน 6 หน�วยกิต และ แผน ข จํานวน 12 หน�วยกิต                     

ดังรายวิชาต�อไปนี้ 

MPC  610  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง               3(3-0-6)  

   (Economic and Political Crime) 

 อาชญากรรมเศรษฐกิจและการเมือง ในรูปแบบต�างๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

ของประเทศ เช�น การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ�าง รูปแบบ วิธีการในการทุจริต คอรัปช่ันต้ังแต�ระดับผู�

ปฏิบัติ จนไปถึงระดับนโยบาย การแทรกแซงทางธุรกิจ การขโมยข�อมูลทางธุรกรรมการเงิน การใช�เทคโนโลยีเพ่ือการ

ก�ออาชญากรรมที่มีผลต�อระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค การบ�อนทําลายทางเศรษฐกิจด�วยวิธีการละเมิดกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการป�ญหาอาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ�กับวิธีการป�องกัน และ

ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดข้ึน  ตลอดจนศึกษาคดีท่ีน�าสนใจ และกรณีคดีตัวอย�างขององค�กรอิสระต�างๆ ทั้ง 

คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสําหรับผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  

เป�นต�น 

 Economic and political crime in different patterns affecting economic system and society as a whole 

such as budget allocation, government procurement and 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  611  อาชญากรรมองค�กรและอาชญากรรมข�ามชาต ิ    3(3-0-6) 

    (Transnational and Organized Crime)    
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 นิยาม รูปแบบ ประเภทของอาชญากรรมข�ามชาติ และองค�กรอาชญากรรม การแสวงหาผลประโยชน�

ร�วมกันของอาชญากรรมในลักษณะองค�กรทั้งในประเทศ และต�างประเทศ  วิธีการในการก�ออาชญากรรม การ

ดําเนินงาน การติดต�อประสานงาน กรณีรูปแบบอาชญากรรมท่ีน�าสนใจท้ังในยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

และการวิเคราะห�ตัวอย�างอาชญากรรมข�ามชาติ และองค�กรอาชญากรรม รวมทั้งพิจารณาถึงหน�าที่ บทบาท วิธีการ

และมาตรการต�างๆ ของหน�วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช�ในการจัดการกับป�ญหาอาชญากรรมดังกล�าว  

 Definition, patterns, typologies of transnational and organized crime; seeking shared benefits of 

organized crime both internal and international term, the ways of committing criminal activities, procedure, 

collaboration; the models of interesting criminal actions in Europe, the USA, the UK and sample analysis of 

transnational and organized crime; to consider the duties, roles and the measures of criminal justice divisions 

to cope with illicit activities. 

 

MPC  612  การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน       3(3-0-6) 

      (Juvenile Delinquency) 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ศึกษาถึงสาเหตุ สภาพป�ญหาของการ

กระทําความผิด ในบริบทของ ครอบครัว สภาพแวดล�อม และสถาบันทางสังคมที่เก่ียวข�อง แนวทางในการป�องกัน 

แก�ไข ฟ��นฟู บําบัด ตลอดทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ประเภทของอาชญากรรมที่มักพบบ�อย 

สถิติ แนวโน�มในการกระทําความผิด การดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชน มาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา

ความผิด การลงโทษ หรือการได�รับการยกเว�นโทษ เป�นต�น 

 Concepts and theories of juvenile delinquency; to examine the causes, problems of offences in the 

context of family, environment and related social institution; the means of crime defense; to resolve, 

rehabilitate, remedy; to look at deviant behavior of children and adolescence, crime patterns, crime statistics, 

offence trends; crime procedure of young people; the methods of young offenders, punishment or specialized 

leniency. 

 

MPC  613  ความรุนแรงในครอบครัว                         3(3-0-6) 

   (Domestic Violence) 

 พฤติกรรมของความรุนแรง ความก�าวร�าวในครอบครัว การกระทําความผิดในรูปแบบต�างๆ เช�น การ

กระทําทารุณทางเพศ การบังคับ ขู�เข็ญ การทําร�ายทั้งทางร�างกาย และจิตใจ ระหว�างสามี ภรรยา การล�วงละเมิด

สิทธิเด็ก และสตรี การศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําความผิดท่ีรุนแรงในครอบครัว แนวคิด และทฤษฎี ที่เก่ียวข�อง 

รวมทั้งศึกษาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเป�นมนุษย� สิทธิของเด็กและสตรี ความสัมพันธ�ของสมาชิกในครอบครัว 

ความเป�นญาติพ่ีน�อง สภาพแวดล�อมในครอบครัวกับการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน การแก�ไขป�ญหา การฟ��นฟูสภาพ

จิตใจของสมาชิกในครอบครัวที่เผชิญกับป�ญหาที่เกิดขึ้น 

 Violent behavior, the aggression in family; offences in different patterns such as sexual abuse, force, 

threat, physical and mental attacks between husband and wife; the violation of children’s and women’s right; 

the causes of domestic violence, conceptual and related theories, the study of human right both children and 

women, the relationships between the members in the family, relatives; the environment in the family with 
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happening crimes, solution, mental recovery of family members facing this trouble. 

 

MPC  614  เหยื่อวิทยา                          3(3-0-6) 

   (Victimology) 

 องค�ความรู�เก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรม แนวคิด รูปแบบ ความหมายของคําว�าเหย่ืออาชญากรรม ผลกระทบ

ของการตกเป�นเหย่ืออาชญากรรม  อาชญากรรมไร�เหย่ือ ความสัมพันธ�ของเหย่ืออาชญากร และสถาบันต�างๆ หรือ

หน�วยงานในสังคม เช�น สื่อสารมวลชน, ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ(NGOs) ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลต�อเหย่ือ

อาชญากรรม นโยบายเก่ียวกับสิทธิของเหย่ืออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม รูปแบบ และ

วิธีการในการชดเชย ให�ความช�วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม รวมท้ังข�อเสนอแนะ และมาตรการต�างๆ ที่นํามา

ประยุกต�ใช� เช�น การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�มาใช�กับเหย่ืออาชญากรรม, ยุติธรรมชุมชน เป�นต�น 

 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.  

 

MPC  615  นวัตกรรมสังคมกับกระบวนการยุติธรรม       3(3-0-6) 

   (Social Innovation and Criminal Justice Procedure) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก�อให� เกิดปรากฏการณ�ทางอาชญากรรม (Criminological Phenomena) 

ความสัมพันธ�ระหว�างป�ญหาสังคม กับอาชญากรรม บทบาทของกระบวนการยุติธรรมทางหลัก ในการจัดการป�ญหา

อาชญากรรม การจําแนกประเภทของอาชญากรรม การใช�มาตรการ หรือวิธีการใหม�ๆ โดยการประยุกต�ใช� แนวคิด 

ทฤษฏี องค�ความรู�เดิม มาควบคุมอาชญากรรมให�อยู�ในวงจํากัด การจัดการป�ญหาอาชญากรรมในสังคมโดยการ

เปลี่ยนกระบวนทัศน�ในกระบวนการยุติธรรม การรวมกลุ�มของคนในชุมชน การมีส�วนร�วม การใช�สถาบันทางสังคม

เพ่ือแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมในป�จจุบัน โดยรวมถึงการใช�กลุ�ม วัฒนธรรม และสถาบันทางสังคมเหล�านั้นปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู�กระทําความผิดเพ่ือให�กลับมาใช�ชีวิตในสังคมได�อย�างปกติสุข  

 Social changes affecting criminological phenomena, the connection between social problems and 

crimes, the roles of mainstream justice procedure in coping with illegal acts, the categories of unlawful 

activities; employing modern methods by applying conceptions, theories, original knowledge to control crimes 

in restricted rate; to manage crimes in society by shifting paradigm in justice system, grouping people in the 

community, participation; employing social institutions to solve illicit activities at present; including utilizing 

groups or culture or those social institutions to adjust offenders’ behavior so as to spend their live in society 

with happiness. 

 

MPC  616  อาชญากรรม และสื่อมวลชน                           3(3-0-6)  

   (Crime and Media) 

 บทบาท และอิทธิพลของสื่อที่มีผลต�อกระบวนการยุติธรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งการนําเสนอข�าว
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อาชญากรรมในรูปแบบต�างๆ ซึ่งนําไปสู�ป�ญหาอาชญากรรมที่รุนแรงข้ึน พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ หรือการ

นําเสนอข�าวอาชญากรรมซึ่งส�งผลกระทบต�อสังคมทั้งในเชิงบวก และในเชิงลบ การเผยแพร�สื่ออิเล็คทรอนิกส�ใน

รูปแบบต�างๆ เช�น ภาพยนตร� สื่อสิ่งพิมพ� คลิปวีดีโอฯลฯ ท่ีส�งผลต�อการกระทําความผิด ศึกษานโยบายภาครัฐใน

การกําหนดมาตรการ แนวทางป�องกัน ควบคุมและแก�ไขป�ญหา การควบคุมการนําเสนอภาพข�าวอาชญากรรม 

ข�อจํากัด กฎหมาย ระเบียบที่ เก่ียวข�อง การพิจารณาถึงจรรยาบรรณ และจริยธรรมของบุคลากรในวงการ

สื่อสารมวลชน 

 Roles and influences of media affecting criminal justice system both positive and negative ways; the 

presentations of crime news in different methods leading to more serious crimes or behavioral imitations or 

the presentations of criminal news influencing the communities both positive and negative means; electronic 

publications such as movies, printed matters and video clips resulting in illegalities; to explore public policies in 

terms of formation, prevention, control and resolution; the control of criminal news; restriction, laws and 

relevant regulations; the considerations of press’ moral and ethical conduct.   

 

MPC   621  อาชญากรรมคอมพิวเตอร�และเทคโนโลย ี                 3(3-0-6) 

   (Cyber Crime and Technology) 

 ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับคอมพิวเตอร� ระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�ายคอมพิวเตอร� อาชญากรรมท่ีกระทํา

บนพ้ืนที่ เครือข�ายคอมพิวเตอร� เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร� การจู�โจมทาง

คอมพิวเตอร� การขโมยข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� การข�มขู�และการก�อการร�ายบนเครือข�ายอินเตอร�เน็ต (Cyber Terrorism) 

ระบบความม่ันคงทางคอมพิวเตอร� วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเก่ียวกับอาชญากรรม

คอมพิวเตอร� 

 Basic knowledge regarding computer, computer networks and systems, crimes committed against 

computer networks, techniques in investigating and interrogating computer crimes, computer attack, stealing 

electronic information, threat and cyber terrorism; computer security system, inspection approach and 

evidence collection in computer crimes.  

 

MPC  622  การบริหารงานรักษาความปลอดภัย                3(3-0-6) 

       (Security Management) 

 การจัดองค�กรภายในหน�วยงานรักษาความปลอดภัย (บทบาท หน�าท่ีของหน�วยงานรักษาความปลอดภัย), 

การบริหารจัดการด�านการปฏิบัติการของเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานรักษาความปลอดภัย, การจัดการความเสี่ยงด�านการ

รักษาความปลอดภัย, การจัดทําระเบียบปฏิบัติด�านการรักษาความปลอดภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินด�านรักษาความ

ปลอดภัย การสอบสวนเหตุการณ� และการสร�างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย  

 Security Organization (Roles & Responsibilities), Managing Security Operations, Managing Security Risk, 

Develop Security Procedure, Security Emergency Management, Incident Investigation, and Security Awareness 

Creation. 
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MPC  623  การก�อการร�ายและการก�อความไม�สงบ             3(3-0-6) 

    (Terrorism and Insurgency) 

 ความรู�เก่ียวกับการก�อการร�าย, สงครามต�อต�านการก�อการร�าย, การก�อความไม�สงบ และการป�องกันและ

ปราบปรามการก�อความไม�สงบ  สามารถวิเคราะห�ป�จจัยสําคัญท่ีก�อให�เกิดสงครามก�อการร�าย ในระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค และระดับชาติ สามารถวิเคราะห�นโยบายและยุทธศาสตร�การทําสงครามต�อต�านการก�อการร�าย และ

สามารถกําหนดนโยบายการแก�ป�ญหาการก�อการร�ายและการก�อความไม�สงบได�อย�างเป�นรูปธรรม 

 Knowledge of terrorism, the war against terrorism, insurgency and preventing and combating the 

insurgency. To analyze key factors that could cause terrorism at the global, regional and national. To analyze 

policies and strategies of the war on terror. To formulate policy for solving terrorism and insurgency. 

 

 4.  3  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2) และ การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

แผน ข 

MPC  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                   6(0-18-9)      

   (Independent Study) 

 ค�นคว�าเพ่ือแสวงหาคําตอบโดยการใช�ศาสตร�ทางด�านอาชญาวิทยาในการแก�ไขป�ญหาอาชญากรรม  ภายใต�

การกํากับดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 To discover the answer by utilizing criminological science in solving crime problems under the 

supervision of the advisers. 

 

MPC  698  การสอบประมวลความรู�                        0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

 สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจสัมภาษณ�เพ่ิมเติมโดยให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู� 

 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require 

an oral examination. 

 

แผน ก แบบ ก2 

MPC  699  วทิยานิพนธ�                    12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 ค�นคว�าเพ่ือแสวงหาคําตอบในขอบเขตเนื้อหาของวิชาอาชญาวิทยา  บนพ้ืนฐานของการประยุกต�ใช�แนวคิด 

ทฤษฎี  ที่ได�ทําการค�นคว�าในชั้นเรียน รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข�องที่ได�จัดทําตามแบบระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือนํามาซึ่ง

ผลการศึกษาวิจัย และข�อเสนอแนะ อย�างเป�นรูปธรรม  น�าเชือ่ถือ  โดยมีอาจารย�ที่ปรึกษากํากับดูแล      

 To find out the answers in the context of criminology based on applying conceptions, theories from 

the lecture and related research; this study achieved by using research methodology to receive the outcomes 

and recommendations as concrete consequences; credibility, thesis supervised by the advisers. 
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ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  การสร�างโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพ่ือแสวงหาคําตอบ มุ�งเน�น พัฒนาให�เกิดองค�ความรู�ใหม�

ภายใต�กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การศึกษาวิจัยได�เป�นไปตามระเบียบวิธีวิจัย นํา

แนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยุกต�ใช� มีการปรึกษา หารือกับอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือค�นพบแนวทางการแก�ไขป�ญหาที่

ชัดเจน มีความน�าเชื่อถือ เกิดผลเป�นรูปธรรม ซึ่งเป�นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนทั่วไป 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาสามารถใช�องค�ความรู�จากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช�กับการแก�ไขป�ญหาในเรื่องที่สนใจทํา

วิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถจําแนก แยกแยะป�ญหาและบอกแนวทางแก�ไขได�อย�างเป�นระบบ เห็นผลเป�น

รูปธรรม และอยู�บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

 3. ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2)   ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชั้นป�ที่ 2 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)    ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2)   จํานวน  12  หน�วยกิต 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)      จํานวน  6  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

  1) กําหนดให�มีระบบคณะกรรมการและอาจารย�ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย  

  2) ให�มีการเตรียมความพร�อมก�อนการทําโครงงาน โดยการสํารวจความถนัดของตนเองทางด�าน

วิชาการ ศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก�อน และหาอาจารย�ที่ปรึกษาโครงงาน 

  3) จัดเวลาเข�าพบอาจารย�ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาเก่ียวกับหัวข�อที่สนใจรวมถึงแนวทางในการศึกษา

ค�นคว�า 

  4) เลือกหัวข�อวิจัย และนําเสนอโครงร�างงานวิจัย โดยมีอาจารย�ติดตามให�คําปรึกษาระหว�าง

กระบวนการศึกษาเป�นระยะ 

  5) ทําการสอบประมวลความรู�ผลการศึกษา โดยนําเสนอผลงานต�อคณะกรรมการและอาจารย�ที่

ปรึกษาโครงงานวิจัยซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

  1) ประเมินผลจากการทําโครงงานได�ครบถ�วนตามจุดประสงค�ที่ได�เสนอไว�ต้ังแต�เริ่มโครงงาน  

  2) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน และการจัดทํารายงานปริญญานิพนธ� ท่ีได�กําหนดรูปแบบการนําเสนอ

ตามระยะเวลา โดยมีอาจารย�ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเข�าทําการสอบประเมินโครงงาน 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. นักอาชญาวิทยา เจ�าหน�าที่ในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม  

 2.  อาจารย�หรือนักวิชาการ    

 3.  ผู�ประกอบอาชีพอิสระในด�านอาชญาวิทยา การรักษาความปลอดภัย และนักวิจัยอิสระ  
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 19 

สถานที่ติดต�อ 

 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3)   

www.rsu.ac.th         e-mail : jmdet@rsu.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
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