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ปรัชญา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เปนหลักสูตรท่ีเนน
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหมสําหรับการนํามาใชแกไขปญหา
อาชญากรรมท่ีสลับซับซอน และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนสงผลกระทบตอความสงบสุขเรียบรอยของประชาชน 
นอกจากนี้ ยังมีเปาประสงคท่ีจะพัฒนาองคความรูใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 
และเปนการสรางบุคลากรทางวิชาการ รวมถึงผลิตนักวิจัย เพ่ือขยายขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยทางดานอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเสริมสรางทักษะทางการวิจัย เพ่ือนําไปปรับประยุกตใชในการกําหนด
นโยบาย และสรางมาตรฐานใหเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมไทยใหเปนท่ีศรัทธาของสังคมโดยแทจริง                               
โดยมุงเนนการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมใหแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาตอเนื่อง ยั่งยืน นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 
ความสําคัญ 
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เขาใจและเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท่ี
เกิดข้ึนท้ังในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในหลากหลายมิติ 
มีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน สงผลกระทบตอคานิยม ทัศนคติ และวิถีชีวิตความเปนไทย ดังนั้น สังคมไทยจึงมี
ความจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมท้ังสามารถ
ทําการวิจัยในระดับสูงข้ึน เพ่ือใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 การศึกษาทางดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเปนการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary  science) ท่ีมีความเปนเอกลักษณในการบูรณาการศาสตรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาใชในการ
แกไขปญหาสังคม ท้ังในแงมุมของนิติศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร จิตวิทยา สื่อสารมวลชน ฯลฯ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มุงเนนใหผูเรียนเกิด
ทักษะ มีความรู ความชํานาญทางการวิจัยในระดับสูง สรางองคความรูใหม ใหเทาทันกับปญหาอาชญากรรม และ
ปญหาสังคมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะหกับแนวทางการแกไขปญหาในบริบทของ
ประเทศท่ีใกลเคียงกันท้ังในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอ่ืนของโลก โดยประยุกตเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพ่ือ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย อันจะนําไปสูการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมในหลากหลายมิติ เชน การปฏิรูปตํารวจและปฏิรปูกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ 
  นอกจากนี้  การท่ีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ได เปดดําเนินการเรียน                  
การสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมในระดับ
บัณฑิตศึกษามาแลวเปนปท่ี 7 โดยในปจจุบันอยูระหวางการกําลังเปดรับสมัครนักศึกษาในรุนท่ี 12 ดังนั้น จึงสงผล
ใหคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มีความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ท้ังในดานความพรอมของคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงขอมูลในดานจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาท่ีตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา เจาหนาท่ีราชทัณฑ 
พนักงานคุมประพฤติ ขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทนายความ และวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีเปนจํานวน
มาก แตในความเปนจริงแลว การเปดดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางดานสาขาวิชาอาชญาวิทยาและ
การบริหารงานยุติธรรมในสถาบันอุดมศึกษาท้ังของภาครัฐ และเอกชน ยังมีจํานวนและสัดสวนท่ีนอยมาก เม่ือ
เทียบกับจํานวนความตองการของผูท่ีตองการจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือตองการพัฒนาองคความรูใน
การศึกษาวิจัยในสาขานี้ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีมหาวทิยาลัยรังสิต  จะเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมภายใตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  
 ตามการจัดกลุ ม ของ UNESCO ในด านการ ศึกษา (International Standard Classification of 
Education) ในป 2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมไดถูกจัดใหอยูในกลุมสาขาวิชา 
ดังตอไปนี้ 
 อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดใหอยูในกลุมวิชาดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซ่ึงมีความเปนสหวิทยาการและมีความสัมพันธกับ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร (Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), 
จิตวิทยา (Psychology : 0313) 
 งานยุติธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดใหอยูในกลุมวิชาดานกฎหมาย (Law: 042)  
 เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการนําองคความรูใน “สหวิทยาการ”  มาแกไขปญหา
อาชญากรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จึงมุงเนนการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัย
คณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญจากทุกศาสตรท่ีมีความสัมพันธและเก่ียวของกับสาขาวิชาอันจะนําไปสู การสรางองค
ความรูแกนักศึกษาท่ีมีความเขมแข็งและมีความโดดเดนมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตดุษฏีบัณฑิตใหสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเด็นปญหา และเปนผูนําความคิดท้ังทาง
ปฎิบัติและทางวิชาการในการนําองคความรูนวัตกรรมทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมาปรับ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกระบวนการยุติธรรม และสังคมไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม 
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู ความสามารถในระดับสูงดานการวิจัย สรางสรรคองคความรูใหม เพ่ือ
นํามาปรับใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรมตอบสนอง
ความตองการของสังคม 
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 3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ และเปนตนแบบใน
การสรางมาตรฐานใหกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 4. เพ่ือผลิตตําราหนังสือ ผลงานทางวิชาการท้ังของคณาจารยและดุษฎีบัณฑิต 
 5. เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางเครือขายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัย และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร - วันอาทิตย    เวลา  09.00 – 16.00 น. 
   
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร  
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร จิตวิทยา สื่อสารมวลชน หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 5. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3 ป  
 3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี ้
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่ งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 2.1 
 1. ได ศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2. ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปน ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
 3. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 
 4. ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและ
ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 6. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 7. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แบบ 2.1  
   1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2)  หมวดวิชาบังคับ          9 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก          6 หนวยกิต 
   4)  ดุษฎีนิพนธ         36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  600  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
        (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL  601   ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                            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) 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ          9 หนวยกิต 
MPC  701  การวิเคราะห 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 หนวยกิต 
  ใหเลือกจากรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา ตอไปนี้  
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  สัมมนาปญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง     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  อาชญากรรมและสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 
   (Crime and Environment) 
MPC  710  สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก     3(3-0-6) 
   (Seminar on Alternative Justice Procedure) 
MPC  711  การประยุกตใชนิติวิทยาศาสตรในการวิเคราะหอาชญากรรม   3(3-0-6) 
   (Application of Forensic Science in Crime Analysis) 
MPC  712  เหยื่อวิทยา            3(3-0-6) 
   (Victimology) 
 
 3.  ดุษฎีนิพนธ 
แบบ  2.1 
MPC  798  การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
MPC  799  ดุษฎีนิพนธ               36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 

แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MPC 701 
 

การวิเคราะห  และการบูรณาการงาน
ยุติธรรม 
(Justice Procedure Analysis and 
Integration) 

 3(3-0-6) 
 

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

3(3-0-6) 
 
 

MPC 702 ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติทางอาชญาวิทย
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 หนวยกิต                                                      รวม 9 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 
แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MPC 798 การสอบวัดคณุสมบัต ิ

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

 
MPC 799 ดุษฎีนิพนธ 

(Dissertation) 
12(0-36-18) 

      ไมนับหนวยกิต                                                   รวม 12 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 

แบบ 2.1 แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

MPC 799 ดุษฎีนิพนธ 
(Dissertation) 

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

12(0-36-18) 
 

รวม  12 หนวยกิต รวม  12 หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
ENL  600 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา   3(3-0-6) 
   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา      



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 9 

กลยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 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  
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวนอยกวา 400 แตไมเกิน 450 
 
ENL  601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                      3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 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. 
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวนอยกวา 450 แตไมเกิน 500 
 
MPC  601 การบริหารงานยุติธรรม        3(3-0-6) 
   (Criminal Justice Administration) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนยุติธรรม การบริหารจัดการหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบงาน
ยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อํานาจและหนาท่ีตาม
กฎหมายของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  สิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผูตองหา ข้ันตอนใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ หลักเกณฑในการใชดุลยพินิจทางอาญา การแกไขปญหา
อาชญากรรมดวยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด นโยบายทางอาชญาวิทยาท่ีถูกนํามาปรับใชในงานยุติธรรม การมีสวนรวม
ของประชาชนในงานยุติธรรมทางอาญา   
 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) 
 ฐานคติและแนวคิดท่ีเปนตนกําเนิดของศาสตรทางอาชญาวิทยา พัฒนาการของทฤษฎีและความรูใน
เชิงสหวิทยาของหลักการทางอาชญาวิทยา ธรรมชาติของสังคมกับอาชญากรรม การอธิบายปรากฏการณ
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อาชญากรรมดวยแนวคิด และทฤษฎีทางดานอาชญาวิทยา เชน อาชญากรรม คอปกขาว พฤติกรรมตอตานสังคม 
ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตางกัน  ทฤษฎีความกดดันทางสังคม ทฤษฎีตีตรา และทฤษฎีความขัดแยงทาง
สังคม เปนตน  รวมท้ังการประยุกตใชเทคนิคในการรวมทฤษฎีเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม  
 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  หนวยกิต 
MPC  701 การวิเคราะห และการบูรณาการงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
   (Justice Procedure Analysis and Integration) 
 วิเคราะหภาพรวมกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ เปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมตางประเทศ และ
ทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอสรุปรวมกันถึงกระบวนการยุติธรรมท้ังในระบบ นอกระบบ และความยุติธรรมทาง
ธรรมชาติภายใตบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก เพ่ือผลักดัน เสนอแนะใหเกิดกระบวนการยุติธรรมรูปแบบ
ใหม ๆ หรือพัฒนากระบวนการยุติธรรมเดิมใหมีความเจริญทันสมัย สามารถแกปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนได
อยางทันทวงที ปรับใชในการแกปญหาในอนาคตโดยท่ัวถึงและรอบดาน 
 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)  
 กระบวนการวิจัยทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมระเบียบวิธีวิจัยทางดานการประเมินผลท่ี
จะนําไปประเมินผลโครงการตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลโดยใชสถิติข้ันสูง การประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโครงการวิจัย
และการเขียนโครงรางการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการเขียนรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิจัยการ
นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน บทความวิชาการ การนําเสนอปากเปลาและโปสเตอร 
 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. 
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MPC  703 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  3(3-0-6) 
   (Qualitative Research Methodology in  
   Criminology and Justice Administration)   
 ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันตอนการดําเนินการวิจัยคุณลักษณะของเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพ การ
สังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ การสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพฝกปฏิบัติ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพการเขียนและการนําเสนอรายงานในประเด็นท่ีสังคม
สนใจ 
 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 หนวยกิต 
  ใหเลือกจากรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา ตอไปนี้ 
MPC  704 การบริหารงานยุติธรรมข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Criminal Justice Administration) 
 วิเคราะหเชิงลึกถึงนโยบายทางดานอาชญาวิทยาของรัฐระเบียบกฎหมายและแนวทางปฎิบัติท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ัง นโยบาย แนวปฏิบัติ รูปแบบ และโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยภาพรวม ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาองคความรูของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ
ผูเก่ียวของ สามารถบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิผล สรางความศรัทธา และเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม 
การสรางระบบมาตรฐานงานยุติธรรมท่ียอมรับ และหลักเกณฑท่ีชัดเจนแนนอนในการบังคับใชกฎหมายภายใต
สภาพการณท่ีเปนจริงปจจุบัน ท้ังใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ใหมีคุณคาท่ีดี
และสมบูรณท่ีสุด 
 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. 
 
MPC  705 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง    3(3-0-6) 
   (Economic and Political Crimes) 
 อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ ในรูปแบบตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และสังคม
โดยรวมของประเทศ เชน การทุจริต คอรัปชั่นตั้งแตระดับผูปฏิบัติจนไปถึงระดับนโยบาย  การแทรกแซงทางธุรกิจ 
การขโมยขอมูลทางธุรกรรมการเงิน การใชเทคโนโลยีเพ่ือการกออาชญากรรมท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจในระดับ    
มหภาคการบอนทําลายทางเศรษฐกิจดวยวิธีการละเมิดกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปญหา
อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธกับวิธีการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดจน
ศึกษาคดีท่ีนาสนใจ และกรณีคดีตัวอยางขององคกรอิสระตางๆ ท้ัง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 
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 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 สัมมนาปญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง    3(3-0-6) 
   (Seminar on Specific Crimes) 
 เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรม และปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน มุงเนนใหวิเคราะห การนําเสนอ
รูปแบบ หรือวิธีการใหมๆ เพ่ือสามารถสนองตอบตอปญหาไดทันทวงที เห็นผลเปนรูปธรรม ใหความสําคัญกับ
อาชญากรรมรุนแรง หรือปญหาท่ีสังคม หรือสาธารณชนกําลังใหความสนใจ อธิบาย และเสนอแนวทางแกไข
ปรากฏการณเก่ียวกับนโยบายทางอาญา เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนและกําหนดมาตรการนําแนวความคิดไปปฏิบัติ 
 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) 
 แนวคิดใหมๆ ท่ีถูกนํามาใช ท้ังบรรษัทภิบาลธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบทางสังคมของบรรษัท และ
คุณธรรมด้ังเดิมของโลกตะวันตก และตะวันออก ตลอดจนศึกษาถึงการพยายามหาทางออก เชน การใชวิธีเจรจา
ตอรอง การคาเสรีโดยตรงกับประเทศคูคา หรือ การแกปญหาการปลอยมลพิษดวยการทํา เครดิตคารบอน เปนตน 
หรือการฝาฝนคุณธรรมทางการคา การสรางระบบมาตรฐานคุณธรรมท้ังภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการคา 
การเมือง สังคม และภาคประชาชน เพ่ือนําไปสูประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน 
 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 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 ทฤษฎีทางดานจิตวิทยา ลักษณะทางจิตใจของมนุษยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออก
โดยเฉพาะในดานลบซ่ึงนําไปสูการกระทําความผิด วิเคราะหพฤติกรรม อารมณ บุคลิกภาพและจิตใจของอาชญา
กร อาทิ ความผิดปกติทางจิต การทําความเขาใจถึงหนาท่ีหรือจุดประสงคตางๆ ของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัว
บุคคลและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาถึงสาเหตุ ข้ันตอน กลไกของระบบประสาทใน



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 13 

รางกายซ่ึงมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม ตลอดจนการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือสภาวะจิตผิดปกติจน
นําไปสูการประกอบอาชญากรรมอธิบายปรากฏการณการกระทําผิดของอาชญากร เพ่ือนําไปสูการบําบัด ฟนฟู 
ปองกัน และแกไขปญหาการกระทําความผิดท่ีเกิดจากบุคคลเหลานั้น 
 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 อาชญากรรมและส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
   (Crime and Environment) 
 รูปแบบและพฤติการณการกระทําความผิดในการสรางภาวะมลพิษและทําลายสิ่งแวดลอม  เชน การบุก
รุก และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของอาชญากรรมทางสิ่งแวดลอม  
การบังคับใชกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และมาตรการในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยและตางประเทศ 
 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) 
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายในการแกปญหา
ความไมยุติธรรม และความไมเสมอภาค เชน การไกลเกลี่ยขอพิพาท การเจรจาตอรอง การระงับขอพิพาทโดยสันติ
วิธี หรือการเยียวยาฟนฟูผูตองหา การใชชุมชนแกปญหาชุมชนเอง กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับคนเฉพาะกลุม บนพ้ืนฐานของความหลากหลาย และแตกตางของสถานภาพทางสังคม  เพ่ือความ
อยูรอด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท(RJ) และกระบวนการทางเลือกอ่ืน เพ่ือนํามาปรับใชในการแกปญหาท่ี
แตกตางกัน ใหเกิดความเสมอภาคและผาสุก ท้ังตอตนเอง ครอบครัว สังคม และมวลมนุษยชาติในท่ีสุด 
 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 การประยุกตใชนิติวิทยาศาสตรในการวิเคราะหอาชญากรรม   3(3-0-6) 
   (Application of Forensic Science in Crime Analysis) 
 ขอบเขตและความสําคัญของงานดานนิติวิทยาศาสตรท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหอาชญากรรม  
เทคนิคการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบพยานหลักฐาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร 
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การวิเคราะหอาชญากรรมโดยนําผลการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและคอมพิวเตอรมาบูรณาการกับขอมูลจาก
การสืบสวนและกรณีศึกษาความสําเร็จจากการนํานิติวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการวิเคราะหอาชญากรรมท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ 
 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 เหย่ือวิทยา                        3(3-0-6) 
   (Victimology) 
 องคความรูเก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด รูปแบบ ความหมายของคําวาเหยื่ออาชญากรรม 
ผลกระทบของการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  อาชญากรรมไรเหยื่อ ความสัมพันธของเหยื่อ อาชญากร และ
สถาบันตางๆ หรือหนวยงานในสังคม เชน สื่อสารมวลชน, ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ(NGOs) ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลตอเหยื่ออาชญากรรม   นโยบายเก่ียวกับสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการ
ยุติธรรม รูปแบบ และวิธีการในการชดเชย ใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมท้ังขอเสนอแนะ และ
มาตรการตางๆ ท่ีนํามาประยุกตใช เชน การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับเหยื่ออาชญากรรม, 
ยุติธรรมชุมชน เปนตน 
 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.  ดุษฎนีิพนธ            36 หนวยกิต 
MPC  798 การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 เพ่ือทดสอบความรูของผูเรียน กอนท่ีผูเรียนจะไดรับอนุญาตใหเริ่มทําวิจัย เตรียมตัวผูเรียนใหมีความ
พรอม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการทําวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึน ทําใหอาจารยท่ี
ปรึกษามีความม่ันใจ และเชื่อไดวาผูเรียนมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอกอนทําการวิจัยในระดับปริญญาเอก 
 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 ดุษฎีนิพนธ               36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การสรางโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพ่ือแสวงหาคําตอบ มุงเนน พัฒนาใหเกิดองคความรูใหม 
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ภายใตกรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมการศึกษาวิจัยไดเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย นํา
แนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยุกตใช มีการปรึกษา หารือกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือคนพบแนวทางการแกไขปญหาท่ี
ชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ  

1. คําอธิบายโดยยอ 
   การสรางโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพ่ือแสวงหาคําตอบ มุงเนน พัฒนาใหเกิดองคความรู

ใหมภายใตกรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมการศึกษาวิจัยไดเปนไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัย นําแนวคิด ทฤษฎี มาปรับประยุกตใช มีการปรึกษา หารือกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
คนพบแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับใน
แวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษาสามารถใชองคความรูจากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใชกับการแกไขปญหาในเรื่องท่ี

สนใจทําดุษฎีนิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน มีความ
นาเชื่อถือ เกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 

3. ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ชั้นปท่ี 2  และ ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปท่ี 3 

4. จํานวนหนวยกิต  
   36  หนวยกิต 

5. การเตรียมการ 
   มีการใหคําแนะนํา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเปาหมาย และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเพ่ือใหรับรู เขาใจ

ถึงความสําคัญของการพัฒนาองคความรูทางดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือนํามา
ปรับประยุกตใชกับการทํางาน และแกไขปญหาอาชญากรรม และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
เพ่ือเปนขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจสมัครเขาศึกษาตอ และเม่ือผานการคัดเลือกเขาเปน
นักศึกษาแลว จะมีการใหคําแนะนําท้ังในดานการเรียนรูในหองเรียน การศึกษาคนควา การหาขอมูล
ทําวิจัยจากแหลงขอมูลตางๆ เริ่มตั้งแตนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ มีการจัดอาจารยท่ี
ปรึกษาประจําใหแกนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร โดยมีการกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาตองมาพบ
กับอาจารยท่ีปรึกษา เปนระยะๆ เพ่ือรับฟงคําปรึกษาในดานตางๆ โดยเฉพาะการเตรียมตัวทําดุษฎี
นิพนธ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาทําใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

6. กระบวนการประเมินผล 
   กระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ ประกอบไปดวย การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และ การสอบ

ปองกันดุษฎีนิพนธ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1) การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ  มีคณะกรรมการสอบประกอบไปดวย อาจารยท่ีปรึกษา  ดุษฎี

นิพนธ อาจารยประจําหลักสูตร และ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปนอยางนอย      
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5 คน คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ จะตัดสินผลการสอบวา “ผาน”  หรือ “แกไข” หรือ “ไมผาน” 
อยางใดอยางหนึ่ง และใหผูอํานวยการหลักสูตรรายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 
วันหลังจากวันสอบ (บฑ.3) กรณีผลการสอบ “ผาน” ใหนักศึกษาสามารถดําเนินการเก็บขอมูลดุษฎี
นิพนธ ไดทันที กรณีผลการสอบ “แกไข” ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แลวจึงสามารถเก็บขอมูลดุษฎี
นิพนธ ได ในกรณีผลการสอบ “ไมผาน” ใหนักศึกษานัดคณะกรรมการสอบ เคาโครงฯ เพ่ือจัดสอบ
ใหม กรณีท่ีนักศึกษาสอบเคาโครงฯ ไมผาน 2 ครั้งจะมีผลใหนักศึกษาตอง “พนสภาพ” 

   2) การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  ใชคณะกรรมการสอบชุดเดียวกันกับ เม่ือมีการสอบ                       
ดุษฎีนิพนธ เสร็จสิ้นแลวคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะรวมอภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบ
ดุษฎีนิพนธ ของนักศึกษาผูนั้น โดยประธานคณะกรรมการจะเปนผูดําเนินการโดยวิธีลงมติ 
คณะกรรมการสอบตองตัดสินผลการสอบวา “ผาน หรือ “ผานโดยมีเง่ือนไข” หรือ “ไมผาน” อยาง
ใดอยางหนึ่ง และหัวหนาหลักสูตร จะรายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ (บฑ.15) กรณีผลสอบเปน “ผาน” คณะกรรมการสอบจะพิจารณาประเมินระดับผล
วาเปน “ผาน (PASS)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ดีมาก (VERY GOOD)” กรณีผลสอบเปน   “ผาน
โดยมีเง่ือนไข” ประธานคณะกรรมการสอบจะบันทึกเง่ือนไขและระยะเวลาในการแกไขปรับปรุง 
กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ประธานคณะกรรมการสอบจะระบุระยะเวลาขอสอบใหม (บฑ.5) โดย
นักศึกษาจําเปนตองแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามเง่ือนไขท่ีระบุโดยอาจมีการจัดสอบใหม หรือนําผล
การปรับปรุงใหกรรมการแตละทานพิจารณา เม่ือคณะกรรมการทุกทานมีมติใหนักศึกษาสอบผาน
หลักสูตรจะรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.6) ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีมติใหสอบผาน 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักอาชญาวิทยา เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการดานอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐ อาทิ องคการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมบังคับคดี กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุมครองแด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมคุมประพฤติ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 
รวมถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNODC  
องคกรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน องคการ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงองคการท่ีไมแสวงหากําไร เชน สํานักงาน มูลนิธิ หรือองคกร
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายท่ีไมแสวงหากําไร เปนตน 
 2. บุคลากรทางการศึกษา ไดแก อาจารยในสายงานดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยา) หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม สาขารัฐศาสตร หมวด
บริหารงานยุติธรรม คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปนตน 
 3. นักวิชาการอิสระดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 4. ในกรณีนักศึกษาปฎิบัติหนาท่ีในสวนราชการในหนวยงานภาครัฐ เชน หนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม หรือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ฯลฯ สามารถนําคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีไดรับ ไป
เปนฐานในการปรับหรือรองรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีสูงข้ึนท้ังนี้ข้ึนอยูกับกฎระเบียบของแตละหนวยงาน 
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สถานท่ีติดตอ 
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 
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