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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นหลักสูตรท่ีเน้น
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการน ามาใช้แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีสลับซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน 
นอกจากนี้ ยังมีเป้าประสงค์ท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นการสร้างบุคลากรทางวิชาการ รวมถึงผลิตนักวิจัยเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยทางด้านอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางการวิจัย เพื่อน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการก าหนด
นโยบาย และสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นท่ีศรัทธาของสังคมโดยแท้จริง                               
โด ย มุ่ ง เน้ น ก าร เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธร รม  แ ล ะ จ ริ ย ธ ร รม ให้ แ ก่ บุ ค ล าก ร ใน ก ระ บ วน ก ารยุ ติ ธ ร ร ม                                
และสังคมไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
ความส าคัญ 
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เข้าใจและเล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น
ท้ังในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในหลากหลายมิติ มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่านิยม ทัศนคติ และวิถีชีวิตความเป็นไทย ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมท้ังสามารถท า
การวิจัยในระดับสูงขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเป็นการ ศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary  science) ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการบูรณาการศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสังคม ท้ังในแง่มุมของนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  จิตวิทยา ส่ือสารมวลชน ฯลฯ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
มีความรู้ ความช านาญทางการวิจัยในระดับสูง สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เท่าทันกบัปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
สังคมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริบทของประเทศท่ี
ใกล้เคียงกันท้ังในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นของโลก โดยประยุกต์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูปต ารวจและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ 
 ตาม ก าร จั ดก ลุ่ ม ข อ ง UNESCO ใน ด้ าน ก าร ศึ ก ษ า ( International Standard Classification of 
Education) ในปี 2013 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 
 อาชญาวิทยา (Criminology : 0314) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
(Social Scieces and behavioural sciences : 031) ซึ่ งมีความเป็นสหวิทยาการและมีความสัมพั นธ์กับ
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 และสามารถเสริมศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการ
ยุติธรรมแก่นักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา และเป็นผู้น าความคิดท้ังทางปฎิบัติ
และทางวิชาการในการน าองค์ความรู้นวัตกรรมทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรม และสังคมไทยในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดับสูงด้านการวิจัย สร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
น ามาปรับใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ และเป็นต้นแบบในการ
สร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 4. เพื่อผลิตต าราหนังสือ ผลงานทางวิชาการท้ังของคณาจารย์และดุษฎีบัณฑิต 
 5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1. รูปแบบการเรียน 1.1  
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนขั้นปริญญาโท และส าเร็จการศึกษาด้วย
การท าวิทยานิพนธ์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีท าให้เช่ือได้ว่ามีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย หรือ 
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คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือประพฤติผิดศีลธรรม 
  3. มีประสบการณ์การท างานในกระบวนการยุติธรรมหรือท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป 
  4. ต้องมีบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์) อย่าง

น้อย 1 เรื่อง 
  5. ต้องมีการน าเสนอโครงร่างงานดุษฎีนิพนธ์ 
 
 2. รูปแบบการเรียน 2.1 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือประพฤติผิดศีลธรรม 
  
 3. รูปแบบการเรียน 2.2 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือประพฤติผิดศีลธรรม 
 
หมายเหตุ: ผู้ท่ีมีเงื่อนไขไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการของหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 
  
การจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2.  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ปี 
  แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 16.00  น.           
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก        
ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  ดังนี้ 
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 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 
         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
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อได้สัญลักษณ์ 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 
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  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. แบบ 1.1 
  1.1 ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  1.2 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 

และได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมท้ังเกณฑ์อื่นๆครบถ้วนตาม
หลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ วารสารระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง   

  1.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท้ังหมด 3 ครั้ง พร้อมท้ังท ารายงาน
สรุปส่งสาขาวิชาทุกครั้ง 

  1.5  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  1.6  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2. แบบ 2.1 
  2.1   ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  2.2 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็น  ผู้มี สิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์ 

  2.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4.00 

  2.4 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  2.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
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  2.6 ไม่อยู่ ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา         
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

  2.7 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 3. แบบ 2.2 
  3.1   ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  3.2 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็น  ผู้มี สิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์ 

  3.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4.00 

  3.4 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

  3.6 ไม่อยู่ ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา         
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

  3.7 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1. แบบ 1  แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
     1) หมวดดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
 2. แบบ 2  แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ          6  หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
     4) หมวดดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ          15 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก           9 หน่วยกิต 
     4) หมวดดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
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รายชื่อวิชาในหลักสูตร                           
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของ
หลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้     
                จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                            3(3-0-6) 
    (English for Academic Presentations) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  
  ส าหรับนักศึกษา แบบ 1.1 ไม่มีการศึกษารายวิชา 
  ส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1 ศึกรายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
                                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MPC 701  การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
   (Justice Procedure Analysis and Integration) 
MPC 703  วิธีวิทยาการวิจัยทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Criminology and Justice Administration) 
  ส าหรับนักศึกษา แบบ 2.2 ศึกรายวิชาจ านวน 15 หน่วยกิต ซึ่งมีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
MPC 701  การวิเคราะห์ และการบูรณาการงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
   (Justice Procedure Analysis and Integration) 
MPC 703  วิธีวิทยาการวิจัยทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Criminology and Justice Administration) 
MPC  602 ทฤษฎีอาชญาวิทยา            3(3-0-6) 
   (Criminological Theory) 
MPC  604 นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม         3(3-0-6) 
   (Forensic Science in Justice Administration) 
MPC  620  ปัญหาอาชญากรรมและนโยบายทางอาญา     3(3-0-6)
   (Crime Problems and Criminal Policy) 
                  
 3. หมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1) 
  ส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1 ศึกรายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
  ส าหรับนักศึกษา แบบ 2.2 ศึกรายวิชาจ านวน 9 หน่วยกิต ซึ่งมีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาแบบท่ี 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
                จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                            
MPC 704  การบริหารงานยุติธรรมข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Criminal Justice Administration) 
 



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  9 

MPC 705  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง      3(3-0-6) 
   (Economic and Political Crimes) 
MPC 706  สัมมนาปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง      3(3-0-6) 
   (Seminar on Specific Crimes) 
MPC 707  สัมมนาคุณธรรม และจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 
   (Seminar on Moral and Ethic of Justice Procedure) 
MPC 708  จิตวิทยากับพฤติกรรมอาชญากรรม       3(3-0-6) 
   (Psychology and Criminal Behavior) 
MPC 709  อาชญากรรมและส่ิงแวดล้อม         3(3-0-6) 
   (Crime and Environment) 
MPC 710  สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก       3(3-0-6) 
   (Seminar on Alternative Justice Procedure) 
MPC 711  การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์อาชญากรรม   3(3-0-6) 
   (Application of Forensic Science in Crime Analysis) 
MPC 712  เหยื่อวิทยา               3(3-0-6) 
   (Victimology) 
MPC  611 อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ    3(3-0-6) 
   (Transnational and Organized Crime) 
MPC  612 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน                         3(3-0-6) 
   (Juvenile Justice) 
MPC  613 ความรุนแรงในครอบครัว                          3(3-0-6) 
   (Domestic Violence) 
MPC  621 อาชญากรรมไซเบอร์และเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
         (Cyber Crime and Technology) 
 
 4. ดุษฎีนิพนธ์   
                จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MPC 796  การสอบวัดคุณสมบัติ                        0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
MPC 798  ดุษฎีนิพนธ์                   48(0-144-72) 
   (Dissertation) (แบบ 1.1)                          
MPC 799  ดุษฎีนิพนธ์                                                                  36(0-108-54) 
   (Dissertation) (แบบ 2.1)                          
MPC 797  ดุษฎีนิพนธ์                                                                  48(0-144-72) 
   (Dissertation) (แบบ 2.2)                  
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แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นท าดุษฎีนิพนธ์) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC 796     การสอบวัดคุณสมบัติ                       0(0-0-0)          
MPC 798   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)  3(0-27-14) 

รวม   3  หน่วยกิต 
 

MPC 798   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)  9(0-27-14) 
 
 

รวม     9 หน่วยกิต      
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC 798   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)   9(0-27-14) 
รวม     9 หน่วยกิต 

 

MPC 798   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)   9(0-27-14) 
รวม     9  หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 798   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)  9(0-27-14) 

รวม     9  หน่วยกิต 
 

MPC 798    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)  9(0-27-14) 
รวม     9  หน่วยกิต 

 

 
แบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC 701 การวิเคราะห์ และการบูรณา
การงานยุติธรรมและการ
บริหารงานยุติธรรม    

3(3-0-6)                                

MPC xxx  วิชาเลือก                                                 3(3-0-6)                                                                    
รวม   6 หน่วยกิต 

 

MPC 703   วิธีวิทยาการวิจัยทาง                  
อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม               

3(3-0-6)                                

MPC xxx  วิชาเลือก                                                 3(3-0-6)                                                                    
รวม   6 หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 796      การสอบวัดคุณสมบัติ                            0(0-0-0)          
MPC 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)      6(0-27-14) 

รวม     6 หน่วยกิต 
 

MPC 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)            6(0-27-14) 
 

รวม     6  หน่วยกิต 
 

* นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่านหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC 799  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)  12(0-27-14) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 

MPC 799   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)  12(0-27-14) 
รวม     12  หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยา                                    3(3-0-6)                                
MPC xxx  วิชาเลือก                                                 3(3-0-6)                                                                    

 
 

รวม   6 หน่วยกิต 
 

MPC 604 นิติวิทยาศาสตร์ในงาน
ยุติธรรม              

3(3-0-6)                                

MPC 620 ปัญหาอาชญากรรม                                 
และนโยบายทางอาญา                                                          

3(3-0-6)                                                                    

รวม   6 หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 701 การวิเคราะห์ และการบูรณา

การงานยุติธรรม     
3(3-0-6)                            

MPC xxx วิชาเลือก                                                             3(3-0-6)              
 

รวม     6 หน่วยกิต 
 

MPC 703     วิธีวิทยาการวิจัยเชิงทาง           
อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม               

  3(3-0-6)                                                                         

MPC xxx วิชาเลือก                                                             3(3-0-6)              
รวม     6  หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MPC 798 การสอบวัดคุณสมบัติ                            0(0-0-0) 
MPC 797 ดุษฎีนิพนธ์  (แบบ 2.2)  12(0-36-18) 

รวม     12  หน่วยกิต 
 

MPC 797  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.2)  12(0-36-18) 
 

รวม     12  หน่วยกิต 
 

* นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่านหัวข้อ
ดุษฎี นิพนธ์ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MPC 797 ดุษฎีนิพนธ์  (แบบ 2.2)  12(0-36-18) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 

MPC 797  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.2)  12(0-36-18) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าดุษฎีนิพนธ์  
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การสร้างโครงการ และการด าเนินการวิจัย เพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งเน้น พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ภายใต้กรอบแนวคิดของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมการศึกษาวิจัยได้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย น า
แนวคิด ทฤษฎี มาปรับประยุกต์ใช้ มีการปรึกษา หารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
ชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในเรื่องท่ีสนใจ 
ท าดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
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 3. ช่วงเวลา 
  (แบบ 1.1) ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ช้ันปีท่ี 1   ช้ันปีท่ี 2 และ ช้ันปีท่ี 3  
  (แบบ 2.1) ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ช้ันปีท่ี 2  และ ช้ันปีท่ี 3  
  (แบบ 2.2) ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ช้ันปีท่ี 3   และ ช้ันปีท่ี 4  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
  (แบบ 1.1)    48 หน่วยกิต 
  (แบบ 2.1)   36 หน่วยกิต 
  (แบบ 2.2)    48 หน่วยกิต  
 5. การเตรียมการ 
  (1) ก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย  
  (2) ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท าโครงงาน โดยการส ารวจความถนัดของตนเองทางด้านวิชาการ 

ศึกษางานวิจัยท่ีเคยมีมาก่อน และหาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
  (3) จัดเวลาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อท่ีสนใจรวมถึงแนวทางในการศึกษา

ค้นคว้า 
  (4) เลือกหัวข้อวิ จัย และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีอาจารย์ติดตามให้ค า ปรึกษาระหว่าง

กระบวนการศึกษาเป็นระยะ 
  (5) ท าการสอบประมวลความรู้ผลการศึกษา โดยน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงงานวิจัยซึ่งจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประเมินผล  
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ประกอบไปด้วย การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และการสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  มีคณะกรรมการสอบประกอบไปด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษา  ดุษฎีนิพนธ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเป็นอย่างน้อย 5 คน คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงฯ จะตัดสินผลการสอบว่า “ผ่าน”  หรือ “แก้ไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้
ผู้อ านวยการหลักสูตรรายงานผลการสอบนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บฑ.3) กรณีผล
การสอบ “ผ่าน” ให้นักศึกษาสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ ได้ทันที กรณีผลการสอบ “แก้ไข” ให้
นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด แล้วจึงสามารถเก็บข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ ได้ ในกรณีผลการสอบ “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษานัดคณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงฯ เพื่อจัดสอบใหม่ กรณีท่ีนักศึกษาสอบเค้าโครงฯ ไม่ผ่าน 2 ครั้งจะมีผลให้นักศึกษาต้อง “พ้นสภาพ” 
  2) ก ารสอบ ป้ อ งกั น ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์  ใช้ คณ ะกร รมก ารสอ บ ชุด เดี ย วกั น กั บ  เมื่ อ มี ก ารสอ บ                       
ดุษฎีนิพนธ์ เสร็จส้ินแล้วคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะร่วมอภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ของนักศึกษาผู้นั้น โดยประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ด าเนินการโดยวิธีลงมติ คณะกรรมการสอบต้องตัดสินผล
การสอบว่า “ผ่าน หรือ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใดอย่างหนึ่ง และหัวหน้าหลักสูตร จะรายงาน
ผลการสอบนั้น ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บฑ.15) กรณีผลสอบเป็น “ผ่าน” 
คณะกรรมการสอบจะพิจารณาประเมินระดับผลว่าเป็น “ผ่าน (PASS)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ดีมาก (VERY 
GOOD)” กรณีผลสอบเป็น   “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” ประธานคณะกรรมการสอบจะบันทึกเงื่อนไขและระยะเวลาใน
การแก้ไขปรับปรุง กรณีผลสอบเป็น “ไม่ผ่าน” ประธานคณะกรรมการสอบจะระบุระยะเวลาขอสอบใหม่ (บฑ.5) 
โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขท่ีระบุโดยอาจมีการจัดสอบใหม่ หรือน าผลการ
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ปรับปรุงให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณา เมื่อคณะกรรมการทุกท่านมีมติให้นักศึกษาสอบผ่านหลักสูตรจะรายงาน
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.6) ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีมติให้สอบผ่าน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักอาชญาวิทยา เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม และสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ (เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม)  
 2. บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ในสายงานด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุ ติธรรม ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (อาชญาวิทยา) หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม สาขารัฐศาสตร์ หมวด
บริหารงานยุติธรรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม   และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น 
 3. นักวิชาการอิสระด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   ห้อง 308 ช้ัน 3 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 
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