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หลั ก สู ต รนี้ มุ งผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให ส ามารถนํ าองค ค วามรูใน “สหวิท ยาการ” ทั้ งในด านสั งคมวิ ท ยา
จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร และการสื่อสารมวลชนมาบูรณาการ มาใชในการควบคุม
ปองกัน บําบัดและแกไขปญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรง และสลับซับซอนมากขึ้น โดยถายทอดความรูบน
พื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผานระบบกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อเปนแรงขับเคลื่อน ผลักดันใหสังคมได
ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ นําไปสูการกําหนดทิศทาง วิธีการ และมาตรการ
ของการแกไขปญหาผานกระบวนการยุติธรรมทางหลัก และทางเลือก เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม และจริยธรรม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนประโยชนตอบุคลากร หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน
ความสําคัญ
การศึกษาทางดานอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เปนการศึกษาในลักษณะ “สหวิทยาการ” มี
การ “บูรณาการศาสตร” ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาสังคมทั้งในแงมุมของสังคมวิทยา จิตวิทยา
กฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจะมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะ มีความรู ความชํานาญทางการวิจัยในระดับสูง
สรางองคความรูใหม ใหเทาทันกับปญหาอาชญากรรม และปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบใน
เชิงวิเคราะหกับแนวทางการแกไขปญหาในบริบทของประเทศ ที่ใกลเคียงกันทั้งในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่น
ของโลก โดยปรับประยุกต เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเพื่อนํามาใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย
ตามการจั ด กลุ ม ของ UNESCO ในด า นการศึ ก ษา (International Standard Classification of
Education) ในป 2013 สาขาวิ ช าอาชญาวิท ยาและการบริห ารงานยุติ ธ รรมได ถู กจั ดให อ ยูในกลุม สาขาวิช า
ดังตอไปนี้
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อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจั ดให อยูในกลุมวิชาดานสั งคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่ ง มี ค วามเป น สหวิ ท ยาการและมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร (Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312),
จิตวิทยา (Psychology : 0313)
งานยุติธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดใหอยูใ นกลุมวิชาดานกฎหมาย (Law: 042)
เพื่ อ ให เป น ไปตามปรั ช ญาของหลั ก สู ต รในการนํ า องค ค วามรู ใน “สหวิ ท ยาการ” มาแก ไขป ญ หา
อาชญากรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จึงมุงเนนการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัย
คณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญจากทุกศาสตรที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับสาขาวิชาอันจะนําไปสู การสรางองค
ความรูแกนักศึกษาที่มีความเขมแข็งและมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อผลิตมหาบั ณ ฑิ ตให มีความรู ความสามารถด านวิช าการ การประยุกต และบู รณาการศาสตร
ทางดานอาชญาวิทยา เพื่อจัดการแกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมไดอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห
และนําความรูไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน ควบคูกับการเนนการพัฒ นาคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3. เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ใหสังคมไดตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของปญหา และกําหนดมาตรการใน
การแกไขปญหาอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม
4. เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานอาชญาวิทยาใหเปนการศึกษาแบบสหวิทยาการสําหรับเปนพื้นฐานที่
สําคัญของการศึกษา คนควา วิจัย ในระดับที่สูงขึ้น
5. เพื่อเปนผูนําทางวิชาการและเปนผูนําการวิจัยในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม และการสราง
กระบวนการยุติธรรมที่เขมแข็ง
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันเสาร - วันอาทิตย

เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร
2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
3. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
5. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ป การศึ กษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัป ดาห และอาจมี ภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวั ดและประเมิ น ผล เว น แต จ ะได รั บ การอนุ มัติ เป น กรณี พิ เศษจากคณบดี เมื่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับผิด ชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ป รึกษา โดยจะตองเป น ไปตามที่บัณ ฑิต
วิทยาลัยกําหนด
5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับ
ขั้น (Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น (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
6. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน
หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมิ น ผลไว ก อ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น ส ว นประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต อ งดํ าเนิ น การติ ด ต อ อาจารย ผู ส อนหรื อหลั กสู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิช านั้ น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุ
อัน ควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถั ด ไป เมื่ อ พ น กํ า หนดดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถู กเปลี่ ย นเมื่อ การเรีย นหรือ การปฏิ บั ติงานในรายวิช านั้ น สิ้ น สุ ด และมีก าร
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2
1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสํ าหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบั ณฑิ ต รวมทั้งเกณฑอื่น ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับ การ
เผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการ หรือ นํ าเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิช าการโดยบทความที่ นํ าเสนอฉบั บ
สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ดังกลาว
1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง
1.5 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 แผน ข
2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย
ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผ านภาษาอั งกฤษตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย รังสิต เรื่ องเกณฑ มาตรฐานความรู ภ าษาอั งกฤษ
สําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณ ฑิต รวมทั้งเกณฑอื่น ๆครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนไดใน 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 ตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร ว มกลั่ น กรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบั นรวมเป นกรรมการพิ จารณาด วย หรือนํ าเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings)
ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเปนการ
นําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลงาน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
2.4 ไม อ ยู ในระหว างการรอรั บ โทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ที่ ร ะบุ ให งดการเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
2.5 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
4) การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
5) การสอบประมวลความรู
0 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นั กศึ กษาจะตองลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าเสริมพื้น ฐาน ตามความเห็น ของผูอํานวยการหลักสูต รหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
2. หมวดวิชาบังคับ
นั ก ศึ ก ษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า จํ า นวน 18 หน ว ยกิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ดังรายวิชาตอไปนี้
MPC 601
MPC 602
MPC 603
MPC 604
MPC 605
MPC 620

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

การบริหารงานยุติธรรม
(Criminal Justice Administration)
ทฤษฎีอาชญาวิทยา
(Criminological Theory)
สัมมนาปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน
(Seminar in Current Crime Issues)
นิติวิทยาศาสตรในงานยุติธรรม
(Forensic Science in Criminal Justice)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ
(Research Methodology and Statistics)
ปญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา
(Crime Problems and Criminal Policy)

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

3. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกจากรายวิชา จํานวน 6 หนวยกิต และ แผน ข จํานวน 12 หนวยกิต ดัง
รายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
MPC 610 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Economic and Political Crime)
MPC 611 อาชญากรรมองคกรและอาชญากรรมขามชาติ
3(3-0-6)
(Transnational and Organized Crime)
3(3-0-6)
MPC 612 การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
(Juvenile Delinquency)
MPC 613 ความรุนแรงในครอบครัว
3(3-0-6)
(Domestic Violence)
MPC 614 เหยื่อวิทยา
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 อาชญากรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Cyber Crime and Technology)
MPC 622 การบริหารงานรักษาความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Security Management)
MPC 623 การกอการรายและการกอความไมสงบ
3(3-0-6)
(Terrorism and Insurgency)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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4. วิทยานิพนธ / การศึกษาคนควาอิสระ

แผน ข
MPC 697

MPC 698

การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

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

แผน ก แบบ ก2
MPC 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)
แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
MPC 601
MPC 602
MPC 603
MPC xxx

MPC 604
MPC 605
MPC 620

MPC xxx

12(0-36-18)

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
(Criminological Theory)
สัมมนาปญหาอาชญากรรม ในปจจุบัน 3(3-0-6)
(Seminar in Current Crime Issues)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
นิติวิทยาศาสตรในงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Forensic Science in
Criminal Justice)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ
3(3-0-6)
(Research Methodology
and Statistics)
ปญหาอาชญากรรมและ
3(3-0-6)
นโยบายทางอาญา
(Crime Problems and
Criminal Policy)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หนวยกิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

MPC 601
MPC 602
MPC 603
MPC xxx

MPC 604
MPC 605
MPC 620

MPC xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
(Criminological Theory)
สัมมนาปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน 3(3-0-6)
(Seminar in Current Crime Issues)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
นิติวิทยาศาสตรในงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Forensic Science in
Criminal Justice)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ
3(3-0-6)
(Research Methodology
and Statistics)
ปญหาอาชญากรรมและ
3(3-0-6)
นโยบายทางอาญา
(Crime Problems and
Criminal Policy)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective course)
รวม 12 หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)

ภาคการศึกษาที่ 1
MPC 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

ชั้นปที่ 2

6(0-18-9)

รวม 6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
MPC 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

ภาคการศึกษาที่ 1
MPC xxx วิชาเลือก
(Elective course)
MPC xxx วิชาเลือก
(Elective course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
6(0-18-9) MPC 698 การสอบประมวลความรู
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
MPC 697 การศึกษาคนควาอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
รวม 6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช
ศัพททั่วไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและการ
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
เงื่อนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา จํานวน 18 หนวยกิต ดังรายวิชา

ตอไปนี้
MPC 601

การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรม การบริหารจัดการหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบงาน
ยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ อํานาจและหนาที่ตาม
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กฎหมายของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผูตองหา ขั้นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ หลักเกณฑในการใชดุลยพินิจทางอาญา การแกไขปญหา
อาชญากรรมดวยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด นโยบายทางอาชญาวิทยาที่ถูกนํามาปรับใชในงานยุติธรรม 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)
ฐานคติ และแนวคิด ที่ เป น ตน กําเนิ ดของศาสตรทางอาชญาวิทยา พัฒ นาการของทฤษฎีและความรูใน
เชิ งสหวิ ท ยาของหลั ก การทางอาชญาวิ ท ยา ธรรมชาติ ข องสั งคมกั บ อาชญากรรม การอธิ บ ายปรากฏการณ
อาชญากรรมดวยแนวคิด และทฤษฎีทางดานอาชญาวิทยา เชน อาชญากรรม คอปกขาว พฤติกรรมตอตานสังคม
ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตางกัน ทฤษฎีความกดดันทางสังคม ทฤษฎีตีตรา และทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม
เปนตน รวมทั้งการประยุกตใชเทคนิคในการรวมทฤษฎีเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรม
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

สัมมนาปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน
3(3-0-6)
(Seminar in Current Crime Issues)
สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ (ศึกษาดูงานหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศ) เพื่อแสวงหาแนว
ทางการแกไขปญหาอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม ศึกษาปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมกําลังใหความสนใจ
ศึกษาอาชญากรรมที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม เพื่อใหการแกไขปญหาทันตอสภาวการณในปจจุบัน
เชน อาชญากรรมทางการเมือง อาชญากรรมของชนชั้นสูง อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรมรุนแรงฯลฯ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ผาน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
ฯลฯ รวมทั้งการใชวิธีการในการแกไขปญหาอาชญากรรมดวยวิธีการ หรือมาตรการใหมๆ ซึ่งเปนไปในทิศทางที่
สรางสรรค และเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
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
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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

นิติวิทยาศาสตรในงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Forensic Science in Criminal Justice)
ความรูพื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร การเพิ่มศักยภาพของงานในกระบวนการยุติธรรมใหเปนที่ศรัทธาและ
เชื่อมั่นแกประชาชนโดยนําความรูทางดานนิติวิทยาศาสตรมาประยุกตใช การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุตาม
หลักมาตรฐานสากล การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล พยานหลักฐานทางชีววิทยา การชันสูตรพลิกศพ การตรวจ
พิสูจนสารเคมีจากวัตถุระเบิด การวิเคราะหเสนใย เปนตน จรรณยาบรรณในวิชาชีพของนักนิติวิทยาศาสตร การ
ทํารายงานการตรวจพิสูจน และการเปนพยานผูเชี่ยวชาญในชั้นศาล
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 ความสํ า คั ญ ของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิ ค การวิจัย ขั้น ตอน กระบวนการการ
ออกแบบงานวิ จั ย และการสร างเครื่ องมื อ ในการวิจัย การใช ส ถิติ ขั้น พื้ น ฐานและสถิติ อางอิ งที่ เหมาะสมเพื่ อ
วิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย วิธีการเขียนเคาโครง หัวขอ ขอเสนอการวิจัย การสังเคราะหและการนําผลการวิจัยไปใช คุณลักษณะของ
นักวิจัยที่ดี และจรรยาบรรณของนักวิจัย
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

ปญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา
3(3-0-6)
(Crime Problems and Criminal Policy)
การบริหารจัดการหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาถึงเทคนิคที่ใชอยูในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน การใช
เทคนิคสมัยใหม และวิธีการตางๆ เชน เพื่อนบานเตือนภัย, การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอม ชุมชน
สัมพันธ และการใชระบบ CCTV เปนตน รวมทั้งศึกษาถึงนโยบายตางๆ ที่ใชในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ การลงโทษที่ไมใชความรุนแรง เชน การกักบริเวณ บานฟนฟู กระบวนการแกไข
เยี ย วยาอาชญากรเพื่ อ ลดพฤติ ก รรมที่ ไม พึ งประสงค ด ว ยกลุ ม ทางสั ง คม (group therapy) การประยุ ก ต ใช
กระบวนการยุติธรรมที่ประสบความสําเร็จในตางประเทศ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและกฎหมายของ
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ไทย

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 เลื อกจากรายวิช า จํ านวน 6 หน ว ยกิ ต และ แผน ข จํ านวน 12 หน ว ยกิ ต
ดังรายวิชาตอไปนี้
MPC 610 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Economic and Political Crime)
อาชญากรรมเศรษฐกิ จ และการเมื อง ในรูป แบบต างๆ ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และสังคม
โดยรวมของประเทศ เชน การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รูปแบบ วิธีการในการทุจริต คอรัปชั่นตั้งแต
ระดั บ ผู ป ฏิ บั ติ จนไปถึ งระดั บ นโยบาย การแทรกแซงทางธุ ร กิ จ การขโมยข อมู ล ทางธุ ร กรรมการเงิน การใช
เทคโนโลยีเพื่อการกออาชญากรรมที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค การบอนทําลายทางเศรษฐกิจดวย
วิธีการละเมิดกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปญหาอาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กล
ยุทธกับวิธีการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนศึกษาคดีที่นาสนใจ และกรณีคดีตัวอยาง
ขององคกรอิสระตางๆ ทั้ง คณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน
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

อาชญากรรมองคกรและอาชญากรรมขามชาติ
3(3-0-6)
(Transnational and Organized Crime)
นิยาม รูปแบบ ประเภทของอาชญากรรมขามชาติ และองคกรอาชญากรรม การแสวงหาผลประโยชน
รวมกันของอาชญากรรมในลักษณะองคกรทั้งในประเทศ และตางประเทศ วิธีการในการกออาชญากรรม การ
ดํ าเนิ น งาน การติ ด ต อ ประสานงาน กรณี รูป แบบอาชญากรรมที่ น าสนใจทั้ งในยุ โรป สหรัฐ อเมริก า สหราช
อาณาจักร และการวิเคราะหตัวอยางอาชญากรรมขามชาติ และองคกรอาชญากรรม รวมทั้งพิจารณาถึงหนาที่
บทบาท วิธีการและมาตรการตางๆ ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใชในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม
ดังกลาว
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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 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ศึกษาถึงสาเหตุ สภาพปญหาของ
การกระทําความผิด ในบริบทของ ครอบครัว สภาพแวดลอม และสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของ แนวทางในการ
ปองกัน แกไข ฟนฟู บําบัด ตลอดทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ประเภทของอาชญากรรมที่
มักพบบ อย สถิติ แนวโน มในการกระทําความผิด การดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชน มาตรการสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิด การลงโทษ หรือการไดรับการยกเวนโทษ เปนตน
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 ความกาวราวในครอบครัว การกระทําความผิดในรูปแบบตางๆ เชน การ
กระทําทารุณทางเพศ การบังคับ ขูเข็ญ การทํารายทั้งทางรางกาย และจิตใจ ระหวางสามี ภรรยา การลวงละเมิด
สิ ท ธิ เด็ ก และสตรี การศึ กษาถึ งสาเหตุ ของการกระทําความผิ ดที่ รุน แรงในครอบครั ว แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย สิทธิของเด็กและสตรี ความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว ความเปนญาติพี่นอง สภาพแวดลอมในครอบครัวกับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น การแกไขปญหา การ
ฟนฟูสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวที่เผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้น
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 happening crimes,
solution, mental recovery of family members facing this trouble.

MPC 614

เหยื่อวิทยา
3(3-0-6)
(Victimology)
องค ค วามรูเกี่ ย วกั บ เหยื่ อ อาชญากรรม แนวคิ ด รู ป แบบ ความหมายของคํ า ว าเหยื่ อ อาชญากรรม
ผลกระทบของการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไรเหยื่อ ความสัมพันธของเหยื่ออาชญากร และสถาบัน
ตางๆ หรือหนวยงานในสังคม เชน สื่อสารมวลชน, ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ(NGOs) ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลตอ
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เหยื่ออาชญากรรม นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม รูปแบบ
และวิธีการในการชดเชย ใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งขอเสนอแนะ และมาตรการตางๆ ที่นํามา
ประยุกตใช 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.
MPC 615

นวัตกรรมสังคมกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Social Innovation and Criminal Justice Procedure)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กอใหเกิดปรากฏการณ ทางอาชญากรรม (Criminological Phenomena)
ความสัมพัน ธระหวางปญหาสังคม กับ อาชญากรรม บทบาทของกระบวนการยุติธรรมทางหลัก ในการจัดการ
ปญหาอาชญากรรม การจําแนกประเภทของอาชญากรรม การใชมาตรการ หรือวิธีการใหมๆ โดยการประยุกตใช
แนวคิด ทฤษฏี องคความรูเดิม มาควบคุมอาชญากรรมใหอยูในวงจํากัด การจัดการปญหาอาชญากรรมในสังคม
โดยการเปลี่ยนกระบวนทัศนในกระบวนการยุติธรรม การรวมกลุมของคนในชุมชน การมีสวนรวม การใชสถาบัน
ทางสังคมเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมในปจจุบัน โดยรวมถึงการใชกลุม วัฒนธรรม และสถาบันทางสังคมเหลานั้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูกระทําความผิดเพื่อใหกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
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 และอิทธิพลของสื่อที่มีผลตอกระบวนการยุติธรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งการนําเสนอ
ขาวอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งนําไปสูปญหาอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ หรือการ
นําเสนอขาวอาชญากรรมซึ่งสงผลกระทบตอสังคมทั้งในเชิงบวก และในเชิงลบ การเผยแพรสื่ออิเล็คทรอนิกสใน
รูปแบบตางๆ เชน ภาพยนตร สื่อสิ่งพิมพ คลิปวีดีโอฯลฯ ที่สงผลตอการกระทําความผิด ศึกษานโยบายภาครัฐใน
การกําหนดมาตรการ แนวทางปองกัน ควบคุมและแกไขปญหา การควบคุมการนําเสนอภาพขาวอาชญากรรม
ข อ จํ ากั ด กฎหมาย ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ ง การพิ จ ารณาถึ งจรรยาบรรณ และจริ ย ธรรมของบุ ค ลากรในวงการ
สือ่ สารมวลชน
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
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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

อาชญากรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Cyber Crime and Technology)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร อาชญากรรมที่กระทํา
บนพื้ น ที่ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เทคนิ คในการสื บ สวนสอบสวนคดี อ าชญากรรมคอมพิ ว เตอร การจูโจมทาง
คอมพิ ว เตอร การขโมยข อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การข ม ขูแ ละการก อการรายบนเครือข ายอิน เตอรเน็ ต (Cyber
Terrorism) ระบบความมั่นคงทางคอมพิวเตอร วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
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)
การจัดองคกรภายในหนวยงานรักษาความปลอดภัย (บทบาท หนาที่ของหนวยงานรักษาความปลอดภัย),
การบริหารจัดการดานการปฏิบัติการของเจาหนาที่หนวยงานรักษาความปลอดภัย, การจัดการความเสี่ยงดานการ
รักษาความปลอดภัย, การจัดทําระเบียบปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินดานรักษาความ
ปลอดภัย การสอบสวนเหตุการณ และการสรางความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย
Security Organization (Roles & Responsibilities), Managing Security Operations, Managing
Security Risk, Develop Security Procedure, Security Emergency Management, Incident
Investigation, and Security Awareness Creation.
MPC 623

การกอการรายและการกอความไมสงบ
3(3-0-6)
(Terrorism and Insurgency)
ความรูเกี่ยวกับการกอการราย, สงครามตอตานการกอการราย, การกอความไมสงบ และการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ สามารถวิเคราะหปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดสงครามกอการราย ในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับ ชาติ สามารถวิเคราะหน โยบายและยุทธศาสตรการทําสงครามตอตานการกอการราย และ
สามารถกําหนดนโยบายการแกปญหาการกอการรายและการกอความไมสงบไดอยางเปนรูปธรรม
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.
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4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) และ การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)

แผน ข
MPC 697

การศึกษาคนควาอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
ค น คว าเพื่ อแสวงหาคํ าตอบโดยการใชศาสตรทางดานอาชญาวิท ยาในการแกไขปญ หาอาชญากรรม
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
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 อ เขี ย นรายวิ ช าในเนื้ อ หาวิ ช าบั ง คั บ หรื อ อาจสั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม โดยให อ ยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู
A written examination of major course work, an appointed examination committee may
also require an oral examination.
แผน ก แบบ ก2
MPC 699 วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
(Thesis)
คน คว าเพื่ อแสวงหาคําตอบในขอบเขตเนื้ อหาของวิช าอาชญาวิ ทยา บนพื้ น ฐานของการประยุกต ใช
แนวคิด ทฤษฎี ที่ไดทําการคนควาในชั้นเรียน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจัดทําตามแบบระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อนํามาซึ่งผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ อยางเปนรูปธรรม นาเชื่อถือ โดยมีอาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล
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.
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี)
1. คําอธิบายโดยยอ
การสรางโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพื่อแสวงหาคําตอบ มุงเนน พัฒนาใหเกิดองคความรูใหม
ภายใตกรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การศึกษาวิจัยไดเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย นํา
แนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยุกตใช มีการปรึกษา หารือกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อคนพบแนวทางการแกไขปญหาที่
ชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนทั่วไป
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถใชองคความรูจากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใชกับการแกไขปญหาในเรื่องที่สนใจ
ทําวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจําแนก แยกแยะปญหาและบอกแนวทางแกไขไดอยางเปนระบบ เห็นผล
เปนรูปธรรม และอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการ
3. ชวงเวลา
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชั้นปที่ 2
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การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
จํานวน 12 หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)
จํานวน 6 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
1) กําหนดใหมีระบบคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
2) ใหมีการเตรียมความพรอมกอนการทําโครงงาน โดยการสํารวจความถนัดของตนเองทางดาน
วิชาการ ศึกษางานวิจัยที่เคยมีมากอน และหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
3) จัดเวลาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจรวมถึงแนวทางในการศึกษา
คนควา
4) เลื อ กหั ว ข อ วิ จั ย และนํ าเสนอโครงร างงานวิ จั ย โดยมี อ าจารย ติ ด ตามให คํ าปรึ ก ษาระหว า ง
กระบวนการศึกษาเปนระยะ
5) ทําการสอบประมวลความรูผลการศึกษา โดยนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการและอาจารยที่
ปรึกษาโครงงานวิจัยซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล
6. กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทําโครงงานไดครบถวนตามจุดประสงคที่ไดเสนอไวตั้งแตเริ่มโครงงาน
2) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน และการจัดทํ ารายงานปริญญานิพนธ ที่ได กําหนดรูปแบบการ
นําเสนอตามระยะเวลา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการเขาทําการสอบประเมินโครงงาน
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักอาชญาวิทยา เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม
2. อาจารยหรือนักวิชาการ
3. ผูประกอบอาชีพอิสระในดานอาชญาวิทยา การรักษาความปลอดภัย และนักวิจัยอิสระ
สถานที่ติดตอ
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3)
โทร 0-2997-2222 ตอ 1283
www.rsu.ac.th

17

