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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  

Master of Arts Program in Criminology and Justice Administration 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Criminology and Justice Administration 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Arts (Criminology and Justice Administration) 
          Administration 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.A. (Criminology and Justice Administration) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถน าองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีอาศัยศาสตร์จากหลาย
สาขาท้ังในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสารมวลชนมา
อธิบายอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกัน บ าบัดและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่าน
ระบบกระบวนการคิด วิเคราะห์   เพื่อเป็นแรงขับเคล่ือน ผลักดันให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของ
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทาง วิธีการ และมาตรการของการแก้ไขปัญหาผ่าน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้อง และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
ความส าคัญ  
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เข้าใจและเล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น
ท้ังในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในหลากหลายมิติ มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่านิยม ทัศนคติ และวิถีชีวิตความเป็นไทย ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมท้ังสามารถท า
การวิจัยในระดับสูงขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเป็นการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary  science) ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการบูรณาการศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง    เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสังคม ท้ังในแง่มุมของนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  จิตวิทยา ส่ือสารมวลชน ฯลฯ 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ มีความรู้ ความช านาญทางการวิจัยในระดับสูง สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เท่าทันกับปัญหาอาชญากรรม และ
ปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิ เคราะห์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริบทของ
ประเทศท่ีใกล้เคียงกันท้ังในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นของโลก โดยประยุกต์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย อันจะน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูปต ารวจและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบตาม
การจัดกลุ่มของ UNESCO ในด้านการศึกษา (International Standard Classification of Education) ในปี 
2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่ งมีความเป็นสหวิทยาการและมีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (Economics : 0311), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics : 0312), 
จิตวิทยา (Psychology : 0313) 
 งานยุติธรรม (Criminal Justice : 0421) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (Law: 042) เพื่อให้เป็นไป
ตามปรัชญาของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ใน “สหวิทยาการ”  มาแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยคณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจาก
ทุกศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอันจะน าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาท่ีมีความ
เข้มแข็งและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรในการน าองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีอาศัยศาสตร์จากหลาย
สาขาท้ังในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครองเศรษฐศาสตร์ และการส่ือสารมวลชนมา
อธิบายอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกัน บ าบัดและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น   หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัย
คณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากทุกศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอันจะน าไปสู่ การสร้างองค์
ความรู้แก่นักศึกษาให้สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
อาชญาวิทยา เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
และน าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 3. เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา และก าหนดมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการส าหรับเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 5. เพื่อเป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นผู้น าการวิจัยในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม และการสร้าง
กระบวนการยุติธรรมท่ีเข้มแข็ง 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 เรียน  วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา   09.00 - 17.00 น. 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตาม
เกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือประพฤติผิดศีลธรรม 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 5. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันใกล้ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 6. ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563  
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
         B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
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         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ส้ินสุด  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น สุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ัง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

   1.3   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิ มพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

   1.4   ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา     
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5   ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2. แผน ข 
   2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมท้ัง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

   2.2 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งท่ีสืบค้นได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อ
ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

   2.3 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุให้งดการเสนอ ช่ือเพื่อรับปริญญา    
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

2.4    ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         12 หน่วยกิต 
    4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู้          -0- หน่วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่น ๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็น
หน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ 
                  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
 

2. หมวดวิชาบังคับ  
   นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต ดัง
รายวิชาต่อไปนี้  
            จ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MPC  601 การบริหารงานยุติธรรม         3(3-0-6) 
   (Justice Administration) 
MPC  602 ทฤษฎีอาชญาวิทยา          3(3-0-6) 
   (Criminological Theory) 
MPC  603 สัมมนาปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย                3(3-0-6)                                    
        (Seminar in Contemporary Crime Issues)  
MPC  604 นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม       3(3-0-6) 
   (Forensic Science in  Justice Administration) 
MPC  605 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ        3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Statistics) 
MPC  620 ปัญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา   3(3-0-6) 
   (Crime Problems and Criminal Policy) 
  

3. หมวดวิชาเลือก  
   แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกจากรายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต และ แผน ข จ านวน 12 หน่วยกิต ดัง
รายวิชาต่อไปนี้ 
        จ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
        จ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต แผน ข  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MPC 610  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง    3(3-0-6) 
   (Economics and Political Crime) 
MPC  611 อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ  3(3-0-6) 
   (Transnational and Organized Crime) 
MPC  612 กระบวนการยุตธิรรมเด็กและเยาวชน     3(3-0-6) 
   (Juvenile Justice) 
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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 และส่ือมวลชน       3(3-0-6) 
   (Crime and Mass Media) 
MPC  621 อาชญากรรมไซเบอร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
   (Cyber Crime and Technology) 
MPC  622 การจัดการความปลอดภัย                3(3-0-6) 
   (Security Management) 
 

4. วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
แผน ก แบบ ก2    
MPC  699 วิทยานิพนธ์                       12(0-36-18) 
   (Thesis) 
แผน ข 
MPC  697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ         6(0-18-9) 
    (Independent Study) 
MPC  698 การสอบประมวลความรู้        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
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แสดงแผนการศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 

แผน ก แบบ ก2 
 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MPC 601    การบริหารงานยุติธรรม                   3(3-0-6) 
                (Justice Administration)                  
MPC 602    ทฤษฎีอาชญาวิทยา                        3(3-0-6) 
                (Criminological Theory)                              
MPC  603   สัมมนาปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 
                (Seminar in Contemporary  
                Crime Issues)  
MPC  xxx   วิชาเลือก                                     3(3-0-6) 
                (Elective course)                                                   

รวม 12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม           3(3-0-6)            
               (Forensic Science in  Justice   
               Administration  ) 
MPC  605  วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ                  3(3-0-6) 
               (Research Methodology  
               and Statistics)                    
MPC  620  ปัญหาอาชญากรรมและ                  3(3-0-6)                  
               นโยบายทางอาญา 
                (Crime Problems and  
                Criminal Policy) 
MPC  xxx   วิชาเลือก                                    3(3-0-6) 

(Elective course)        
รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MPC 601    การบริหารงานยุติธรรม                   3(3-0-6) 
                (Justice Administration)                  
MPC 602    ทฤษฎีอาชญาวิทยา                        3(3-0-6) 
                (Criminological Theory)                              
MPC  603   สัมมนาปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 
                (Seminar in Contemporary  
                Crime Issues)  
MPC  xxx   วิชาเลือก                                     3(3-0-6) 
                (Elective course)                                                   

รวม 12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC  604  นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม           3(3-0-6)            
               (Forensic Science in  Justice   
               Administration  ) 
MPC  605  วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ                  3(3-0-6) 
               (Research Methodology  
               and Statistics)                    
MPC  620  ปัญหาอาชญากรรมและ                  3(3-0-6)                  
               นโยบายทางอาญา 
                (Crime Problems and  
                Criminal Policy) 
MPC  xxx   วิชาเลือก                                    3(3-0-6) 

(Elective course)        
รวม 12 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

แผน ก แบบ ก2 
 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
MPC 699   วิทยานิพนธ์                                6(0-18-9) 
               (Thesis)        

 
 

รวม   6  หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาที่ 2 

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

                                      รวม    6  หน่วยกิต 

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

ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC  698   การสอบประมวลความรู้                   0(0-0-0) 
                (Comprehensive Examination)  

MPC  697    การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   6(0-18-9)                                             
                 (Independent Study)                  

 รวม   6   หน่วยกิต 
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ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  การสร้างโครงการ และการด าเนินการวิจัย เพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งเน้น พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ภายใต้กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การศึกษาวิจัยได้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย น า
แนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้ มีการปรึกษา หารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
ชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในเรื่องท่ีสนใจท า
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ าแนก แยกแยะปัญหาและบอกแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ เห็นผลเป็น
รูปธรรม และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ   
 3. ช่วงเวลา 
   วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ช้ันปีท่ี 2 
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)   ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)  จ านวน 12  หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) จ านวน   6  หน่วยกิต  
 5. การเตรียมการ 
  (1) ก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย  
  (2) ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท าโครงงาน โดยการส ารวจความถนัดของตนเองทางด้านวิชาการ 

ศึกษางานวิจัยท่ีเคยมีมาก่อน และหาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
  (3) จัดเวลาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อท่ีสนใจรวมถึงแนวทางในการศึกษา

ค้นคว้า 
  (4) เลือกหัวข้อวิ จัย และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีอาจารย์ติดตามให้ค าปรึกษาระหว่าง

กระบวนการศึกษาเป็นระยะ 
  (5) ท าการสอบประมวลความรู้ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงงานวิจัยซึ่งจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประเมินผล  
 6. กระบวนการประเมินผล 
  (1) ประเมินผลจากการท าโครงงานได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ท่ีได้เสนอไว้ตั้งแต่เริ่มโครงงาน  
  (2) ประเมินผลจากการเสนอผลงาน และการจัดท ารายงานปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ก าหนดรูปแบบการ

น าเสนอตามระยะเวลา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการเข้าท าการสอบประเมินโครงงาน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักอาชญาวิทยา เจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ ในกระบวนการยุติธรรม  
 2. อาจารย์หรือนักวิชาการ    
 3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านอาชญาวิทยา การรักษาความปลอดภัย และนักวิจัยอิสระ  
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สถานที่ติดต่อ 
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม    ห้อง 308 ช้ัน 3 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 
              โทร 0-2997-2222 ต่อ 1283  
              www.rsu.ac.th/cja 
              FB: justice.rsu 
 

http://www.rsu.ac.th/cja

