
 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  
    การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Political Science Program in Criminology, 
   Justice  Administration and Society 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย     ช่ือเต็ม  :   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงาน 
            ยุติธรรมและสังคม) 
    ช่ือย่อ  :   ร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :   Doctor of Political Science (Criminology,Justice 
       Administration and Society) 
  ช่ือย่อ   :   D.Pol.Sc. (Criminology, Justice Administration and  
   Society) 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า                 
57 หน่วยกิต 
 
4. การรับเข้าศึกษา 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้ 
 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงาน                   
ภาคประชาสังคม เช่น  

1. ข้าราชการต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
2. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 



 

 

3. นักบริหารงานยุติธรรม 
4. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยา 
6. นักสังคมสงเคราะห์  
7. อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
7.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ปรัชญา 
  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม ตลอดจน
ด้านรัฐศาสตร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม 
  ความส าคัญ  
  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                      
เป็นหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง เพื่อน าไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม โดยเฉพาะการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ท่ีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
   องค์การเพื่ อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ  UNESCO จัดกลุ่มการศึกษาด้าน อาชญา
วิทยา (Criminology) อยู่ในกลุ่มองค์ความรู้แบบ “สหวิยาการ ” (Interdisciplinary science)  องค์การ 
UNESCO ท้ังในด้าน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (Social Sciences and behavioral sciences), 
เศรษฐศาสตร์ (Economic), การเมืองการปกครอง (Political sciences and civics), จิตวิทยา 
(Psychology), งานยุติธรรม (Criminal Justice) , และกฎหมาย (Law)  ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ใ นรูปแบบ 
การบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ  ซึ่งเป็นท่ีสนใจของประชาชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ขณะท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่แหล่ง ท่ีมีความพร้อมในการเปิด
หลักสูตรอาชญาวิทยาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในขณะท่ีความต้อ งการบุคคลากรท่ีมีองค์ความรู้
ด้านอาชญาวิทยามีมากขึ้น  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างหลักสูตรในลักษณะ “สห
วิทยาการ ” เพื่อร้องรับความต้องการของบุคลากรอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและสังคม ให้มีความ
ทันสมัย และผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายเพื่ อน าไปใช้แก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะการส่งเสริมองค์ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อเพื่อประโยชน์
ของสังคมต่อไป  
 
 
 



 

 

8.ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่มี  

  8.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
9. การด าเนินการหลักสูตร 
     9.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนอกเวลาราชการส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
   

  9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  9.2.1 คุณสมบัติขอ งผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว) 
   1. ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม และแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์  หรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์  จากสถาบัน การศึกษา ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง  
   2. เป็นนักบริหารระดับสูง ในหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและสังคม 
   3. มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  9.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์
และมีการเรียนการสอน) 
   1. ส าเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา               
ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง  
   2. มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

.  10. หลักสูตร 
 10.1   หลักสูตร 
  10.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  



 

 

   จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.1 ไม่
น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
  10.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                    โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้  
   10.1.2.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 
หน่วยกิต และมีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับเฉพาะสาขาโดยไม่นับหน่วยกิต 
   1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)    9 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาวิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)       4  หน่วยกิต 
    3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1*      2 หน่วยกิต 
   3.2) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*    2 หน่วยกิต 
   10.1.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และ                   
มีการเรียนการสอน มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  
   1)  รายวิชาบังคับ 
                         1.1) บังคับเฉพาะสาขา    15 หน่วยกิต 
        1.2) บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)      6 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
   4) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     10  หน่วยกิต 
    4.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1*   2 หน่วยกิต 
   4.2) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*   2 หน่วยกิต 
    4.3) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  
     และนิติศาสตร์ **      3 หน่วยกิต 
    4.4) รายวิชาขอบเขตและทฤษฎีทางอาชญาวิทยา**         3  หน่วยกิต 
 
 

หมวด/รายวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. รายวิชาบังคับ 
    1.1 บังคับเฉพาะสาขา (นับหน่วยกิต) 
    1.2 บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
- 
9 

 
15 
3 

2. รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) -  6 
3. รายวิชาวิทยานิพนธ์  48 36 



 

 

4. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
     4.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 
     4.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2 
     4.3 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์  
     4.4 รายวิชาขอบเขตและทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 

 
2* 
2* 
 - 
   
- 

 
2* 
2* 

 3** 
   

3** 
รวมหน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า 57 

 

    * รายวิชาส าหรับ นักศึกษา ท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผล คะแนน การทดสอบ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
(ARU Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ไว้  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 1 และ 2  โดยมีผลการประเมินเป็น P 
  ** รายวิชาส าหรับ นักศึกษา  แบบ  2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท                
สาขาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และรายวิชาขอบเขตและทฤษฎีทางอาชญาวิทยา โดยมี
ผลการประเมินเป็น P  
 


