
 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา   
        การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

 ภาษาอังกฤษ :    Master of Political Science Program in Criminology,  
        Justice Administration and Society 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยา  การบริหารงาน 
       ยุติธรรมและสังคม) 
   ช่ือย่อ :  ร.ม. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Master of Political Science (Criminology, 
        Justice Administration and Society) 
    ช่ือย่อ :  M.Pol.Sc. (Criminology, Justice Administration  
                                            and Society)  
3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 36  หน่วยกิต 
4.2  หลักสูตรแผน ข จ านวน 36 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2558   
 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  



 

 

   รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
ทางวิชาการได้ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2563 

- คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี  1/2563 วันท่ี  22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

   -  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม  
เช่น  

1. ข้าราชการต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
2. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
3. นักบริหารงานยุติธรรม 
4. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยา 
6. ทนายความ 
7. นักสังคมสงเคราะห์  
8. อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา 
   มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                     
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  
 
 1.2  ความส าคัญ  
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                      
เป็นหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง อาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม ตลอดจนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใ ช้
ส าหรับช่วยเหลือสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ ยังสามารถน าความรู้ทาง
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี   จึงมีความจ าเป็นต้อง
สร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายท้ังด้านรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา 
กระบวนการยุติธรรมและศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป  
  1.3 วัตถุประสงค ์
  1.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและเป็นผู้น าความคิด               
ท้ังทางปฏิบัติและทางวิชาการในการน าองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1.3.2 เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่                 
เพื่อน ามาใช้ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีเกิดขึ้นตาม
วิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมท้ังการศึกษาประเด็นท่ีมีความส าคัญ
ต่อกระบวนการยุติธรรมท่ีตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและสังคม 
  1.3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม                
มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ส าหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ด้าน
การบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ในทุกระดับ  



 

 

  1.3.4  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ ท่ีมีความหลากหลาย 
มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ด้าน
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม ด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์                        
ทางรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้อย่างประสพความส าเร็จ 
 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   โดย 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน 8 - 9 สัปดาห์ และ ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนอกเวลาราชการส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก 
สถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  

 

 2.3  ระบบการศึกษา 



 

 

  การจัดการศึกษาแบบช้ันเรียนโดยจัดการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 2.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร  
   หลักสูตรรัฐ ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา วิชา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                    
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก  2 ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต และแผน ข            
ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต   
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
          โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น  2 แผน คือ 
             - แผน ก แบบ ก 2 
             - แผน ข  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1)  แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
  1.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน     18  หน่วยกิต 
   1.1.2) รายวิชาเลือก      ให้เรียน      6 หน่วยกิต 
  1.2) รายวิชาวิทยานิพนธ์          ให้เรียน     12 หน่วยกิต 
              1.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   1.3.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   ให้เรียน   2  หน่วยกิต 
  1.3.2 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต 
  1.3.3 รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  ให้เรียน 3 หน่วยกติ 

 2)  แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
  2.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน      18 หน่วยกิต 
   2.1.2) รายวิชาเลือก      ให้เรียน      12 หน่วยกิต 



 

 

  2.2) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ          ให้เรียน       6 หน่วยกิต 
              2.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   2.3.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *         ให้เรียน   2  หน่วยกิต 
  2.3.2 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์** ให้เรียน 3 หน่วยกิต 
  2.3.3 รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม***  ให้เรียน 3 หน่วยกติ 

 
 
 
 

หมวด/รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1 รายวิชาบังคับ 
   1.2 รายวิชาเลือก 

 24 
18  
6 

30 
18 
12 

2. รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 - 
3. รายวิชาการค้นคว้าอิสระ - 6 
4. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
    4.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
    4.2 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
    4.3 รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม 

8 
2* 
3** 

 
3*** 

8 
2* 
3** 

 
3*** 

รวมหน่วยกิต 36  36  
 

        *  กรณีนักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (ARU Test) คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก า หนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) โดยไม่นับหน่วยกิต 
  **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5)  
  
 
3.1.3  แนวทางการก าหนดรหัสวิชา 
   รายวิชาตามหลักสูตร ก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 1         1 2 3 4 5 6 7 



 

 

หมวดวิชาและหมู่วิชา ช้ันปีท่ีเปิดสอน ลักษณะเนื้อหา ล าดับก่อนหลังของวิชา 
    

  ส าหรับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชารัฐศาสตร์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้  
 เลขสามตัวแรก   หมายถึง        หมวดและหมู่วิชารัฐศาสตร์ ซึ่งก าหนดเป็น 256 
 เลขรหัสตัวที่ส่ี  หมายถึง ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า   หมายถึง ลักษณะเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
    เลข 1  หมายถึง        กลุ่มวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์  การเมืองการปกครอง 

 เลข 2   หมายถึง      กลุ่มวิชาทางอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม 
          และสังคม 

    เลข 3  หมายถึง        กลุ่มวิชาทางกฎหมาย 
    เลข 9  หมายถึง        กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
  เลขรหัสตัวทีห่ก –  เจ็ด เป็นล าดับก่อนหลังของรายวิชาตามลักษณะเนื้อหาข้างต้น 
 
   3.1.4. รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2  
  1)  รายวิชาเฉพาะด้าน  

1.1 รายวิชาบังคับ                      18   หน่วยกิต 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  ให้เรียน 6 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   

2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง   3(3-0-6) 
 Theories of Political Science and Political Philosophy 
2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์    3(2-2-5)        

Research Methodology in Political Science 
2565103 การเมืองและการปกครองไทย    3(3-0-6) 
  Thai Politic and Government 
2565201     ทฤษฎีอาชญาวิทยา      3(3-0-6) 
       Criminological Theory   
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม    3(3-0-6) 
 Justice Process and Society  
2565203     อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นท่ี   3(3-0-6) 
  Crimes in Contemporary Society and Area Crimes 
    1.2 รายวิชาเลือก                      6 หน่วยกิต 



 

 

ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  ให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   
2565104    ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน     3(3-0-6) 
  Social Movement and Human Rights 
2565105    ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Contemporary Political Thought 
2565106    หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Principle and Comparative Local Government 
2565107    การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
  Urban and Rural Politics and Governance 
2565108    เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Political Economy on Rural Development 
2565109    สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก   3(2-2-5) 
  Thai Politics in Regional and Global Context 
2565204 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม     3(3-0-6) 
  Social and Family Violence 
2565205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
  Economic Crime 
2565206 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม      3(2-2-5) 
  Seminar on Justice Administration and Society 
2565207 คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม  3(3-0-6) 
  Morality and Ethics Personnel in the Process of Justice and Society  
2565208    นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม     3(3-0-6) 
                Forensic Science and Justice System 
2565209    ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 

                Criminological Digital and Justice 
2565210    การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา     3(2-2-5) 

     Academic writing in criminology 
2565301  กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหน่วยงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
      Public Law and Public Sector Administration 
2565302    สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก   3(3-0-6) 
                Human Rights and Justice in the World Society 
2565303     กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
      Laws Regarding Natural Resource and Environment 



 

 

2565304    กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก    3(3-0-6) 
      Laws Regarding Management of the World Heritage Site 

2) รายวิชาวิทยานิพนธ ์
1006902 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
 Thesis 

3)  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)          8  หน่วยกิต 
1555101    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *                 2(1-2-3)  
                English for Graduate Study 
2565110    ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์**   3(3-0-6) 

 Scope and Methods of Political Science and Law   
2565305    สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ***  3(2-2-5) 
 Seminar on Problems of Society, Law and Justice Process 
 

 แผน ข   
  1)  รายวิชาเฉพาะด้าน  

1.1 รายวิชาบังคับ                       18   หน่วยกิต 
ส าหรับแผน ข ให้เรียน 6  รายวิชา จ านวน 18  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   

2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง    3(3-0-6) 
 Theories of Political Science and Political Philosophy 
2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Political Science 
2565103 การเมืองและการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Thai Politic and Government 
2565201     ทฤษฎีอาชญาวิทยา       3(3-0-6) 
       Criminological Theory   
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม     3(3-0-6)
 Justice Process and Society 
2565203    อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นท่ี   3(3-0-6)         
                Crimes in Contemporary Society and Area Crimes 

1.2 รายวิชาเลือก                     12 หน่วยกิต 
ส าหรับแผน ข ให้เรียน 4 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   

2565104    ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน     3(3-0-6) 
  Social Movement and Human Rights 



 

 

2565105    ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Contemporary Political Thought 
2565106    หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Principle and Comparative Local Government 
2565107    การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
      Urban and Rural Politics and Governance 
2565108    เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Political Economy on Rural Development 
2565109    สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก   3(2-2-5) 
  Thai Politics in Regional and Global Context 
2565204 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม     3(3-0-6) 
       Social and Family Violence 
2565205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
  Economic Crime 
2565206 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม      3(2-2-5) 
  Seminar on Justice Administration and Society  
2565207 คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม  3(3-0-6) 
  Morality and Ethics Personnel in the Process of Justice and Society 
2565208    นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม     3(3-0-6) 
                Forensic Science and Justice System 
2565209    ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 

                Criminological Digital and Justice 
2565210    การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา     3(2-2-5) 

     Academic writing in criminology 
2565301 กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหน่วยงานภาครัฐ    3(3-0-6) 
       Public Law and Public Sector Administration 
2565302     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก   3(3-0-6) 
       Human Rights and Justice in the World Society 
2565303 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Laws Regarding Natural Resource and Environment 
2565304    กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก    3(3-0-6) 
  Laws Regarding Management of the World Heritage Site 
 2)   รายวิชาการค้นคว้าอิสระ    



 

 

1006901    การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
 Independent Study 

3)  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)          8  หน่วยกิต 
1555101    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *                 2(1-2-3)  
                English for Graduate Study 
2565110    ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์** 3(3-0-6) 

 Scope and Methods of Political Science and Law   
2565305    สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ***  3(2-2-5) 
               Seminar on Problems of Society, Law and Justice Process 
 
 

 3.1.5  แผนการศึกษา 

                     3.1.5.1 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 

บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 

3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 

บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 

บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 



 

 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1(หัวข้อ) 3 0 3 6 

  รวม 12 8 5 23 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค้าโครง) 3 0 3 6 

  รวม 9 x x x 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0       6 30 

  รวม 6 0  6 30 
 

   *  กรณีนักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (ARU Test) คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) โดยไม่นับหน่วยกิต 
  **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5)  
 

        3.1.5.2 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ภาคพิเศษ)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 

บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

  รวม 6 6 0 12 



 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 

บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 

บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 

3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1(หัวข้อ) 3 0 3 6 

  รวม 9 x x x 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2  (เค้าโครง) 3 0     3 6 

  รวม 6 x x x 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 6 30 

  รวม 6 0  6 30 

  

   *  กรณีนักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (ARU Test) คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) โดยไม่นับหน่วยกิต 



 

 

  **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5)  
 
 
 
              3.1.5.3 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ข (ภาคปกติ)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 

บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 

3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 

บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 

บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

  รวม 12 x x x 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

เลือก XXXXXX วิชาเลือก 2 3 x x x 



 

 

เลือก XXXXXX วิชาเลือก 3 3 x x x 

เลือก XXXXXX วิชาเลือก 4 3 x x x 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 1 (หัวข้อ/เค้าโครง) 3 0 3 6 

  รวม 12 x x x 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 2 (สอบป้องกัน) 3 0 3 6 

  รวม 3 0     3 6 
               

    *  กรณีนักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (ARU Test) คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) โดยไม่นับหน่วยกิต 
  **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5)  
 

3.1.5.4 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ข (ภาคพิเศษ)  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 

บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

  รวม 6 6 0 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 



 

 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 

บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 

บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 

3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

เลือก 256xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

  รวม 9 x x x 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เลือก XXXXXX วิชาเลือก 3 3 x x x 
เลือก XXXXXX วิชาเลือก 4 3 x x x 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 1 (หัวข้อ/เค้าโครง) 3 0      3  6 

  รวม 9 x x x 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 2 (สอบป้องกัน) 3 0     3 6 

  รวม 3 0     3 6 

 

        *  กรณีนักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (ARU Test) คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) โดยไม่นับหน่วยกิต 
  **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5)  
 



 

 

 
 
 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
   1. รายวิชาเฉพาะด้าน  

1.1 รายวิชาบังคับ  
 

2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง    3(3-0-6) 
  Theories of Political Science and Political Philosophy  
  ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ และปรัชญาการเมือง โดยเน้นทฤษฎี
ขอบข่ายท่ีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์และการประยุกต์แนววิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง ต้ังแต่อดีต 
ปัจจุบันและอนาคต การส ารวจช้ันสูงเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่อง เสรีภาพ ความยุติธรรมและอ า นาจรัฐ โดย
พิจารณามโนทัศน์เหล่านี้ในเชิงการวิเคราะห์ในระดับนามธรรมภายในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและความเป็นพลเมือง  

 

2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์     3(2-2-5)
 Research Methodology in Political Science  
  การตั้งค าถามและการตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การใช้เครืองมือในการตอบค าถามในการวิจัยอัน
ประกอบด้วยกรรมวิธีในการรวบรวมข้อมูล เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในบริบททางรัฐศาสตร์  
 

2565103 การเมืองและการปกครองไทย     3(3-0-6)
 Thai Politics and Government  
  วัฒนาการการเมืองและการปกครองไทย ก่อนและหลังปฏิวัติการเมืองและการปกครองไทย                   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมืองการปกครอง                   
การวิเคราะห์และการตีความการเมืองไทยสมัยใหม่ วิวาทะในการเมืองและการปกครองไทย 

 

2565201   ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3(3-0-6) 
     Criminological Theory   
       ทฤษฎีอาชญาวิทยา เป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาการ เกี่ยวกับปัญหา อาชญากรรม โดยมุ่งศึกษาถึง
สาเหตุและผลของอาชญากรรม แนวทางการป้องกันอาชญากรรม ตามแนวคิดของส านักต่าง ๆ ในแต่ละยุค
ได้แก่ ส านักอาชญาวิทยาด้ังเดิม ทฤษฎีทางเลือกท่ีมีเหตุผล ทฤษฎีความกดดัน ทฤษฎีกระบวน การทางสังคม 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ส านักปฏิบัติฐานนิยมและทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การน า



 

 

ทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ในการวิจัยทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย 
 
 
 
 

2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม     3(3-0-6)
 Justice Process and Society 
  กระบวนการงานยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก และระบบงานท่ีส าคัญ ได้แก่ ทนายความ ต ารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ 
และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการงานยุติธรรม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการวางแผน การจัด
องค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน องค์กร
ภาคเอกชนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงการเมือง เศรษฐกิจและสังคม   
 

2565203   อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่  3(3-0-6) 
      Crimes in Contemporary Society and Area Crimes 
  ทฤษฎีและประเภทของอาชญากรรมในสังคมร่วมสมัย ได้แก่ อาชญากรรมท่ีเกิดการกระท า               
ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม
ข้ามชาติ การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ด้าน ส่ิงแวดล้อมหรือ การใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรม 
ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ี 
 

 1.2 รายวิชาเลือก 

2565104 ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 
  Social Movement and Human Rights   
  รูปแบบลักษณะการรวมตัวในกระท าการรวมหมู่ และการสร้างพลังทางการเมืองท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ทางอ านาจในระบบการเมือง การอภิปรายถึงบทบาทของ
กลุ่มพลังทางการเมือง ขบวนการทางสังคมและประชาสังคมในบริบทการเปล่ี ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองท้ังในประเทศและระดับสากล 
 

2565105 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย     3(3-0-6)
 Contemporary Political Thought  
  อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติทางการส่ือสารที่มีต่อความคิดทางการเมือง บทบาท                 
ท่ีลดลงของรัฐชาติ และประชาธิปไตยแบบตัวแทน การขยายตัวของการเมืองท่ีไม่อยู่ในกรอบของสถาบันทาง
การเมืองท่ีเป็นทางการในรูปแบบต่าง ๆ  
 
 



 

 

2565106 หลักการและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ    3(3-0-6)  
 Principle and Comparative Local Government  
  หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นในรัฐเด่ียวและสหพันธรัฐ วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการคลังท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและส่วนท้องถิ่น  
 

2565107 การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
  Unban and Rural Politic and Governance  
  มิติทางการเมืองและการบริหารการเปล่ียนผ่าน และความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในเมืองและชนบท 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยาการเมือง ทางการเปล่ียนแปลงและความขัดแย้งในการเปล่ียนผ่านของ
การเมืองและการจัดการปกครองพื้นท่ีเมือง ชนบท และพื้นท่ีใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการเปล่ียนผ่านของพื้นท่ี  
 

2565108 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถ่ิน   3(3-0-6) 
  Political Economy on Rural Development  
  เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศก าลัง
พัฒนา การพัฒนาทางเลือกเน้นคนยากจน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาแนวนิเวศ 
 

2565109 สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก   3(2-2-5)
 Thai Politics in Regional and Global Context  
  การเลือกสรรประเด็นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทยท่ีสัมพันธ์กับภูมิภาคและการเมืองโลก 
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก และภูมิภาค โลกาภิวัตน์ ปรากฎการณ์ข้าม
ประเทศ ข้ามพรมแดนศึกษา แนวคิดและกรอบ การวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ข้ามแดนรัฐชาติและ
อ านาจอภิปไตย ท าความเข้าใจกลไกขององค์กรโลกและภูมิภาค ขบวนการทางสังคมระดับชาติ นัยสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองภายนอกและภายในประเทศ  
 

2565204 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม     3(3-0-6)
 Social and Family Violence 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได้แก่ การคุกคามทางเพศ การกระท ารุนแรงต่อ
เด็กและสตรี และอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ลดปัญหา และแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากมิ ติ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในระดับนโยบายและการน านโยบายมาปฏิบัติ 
 
2565205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6)
 Economic Crime  



 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ได้แก่ การก่ออาชญากรรมโดยการใช้เทคโนโลยี การก่ออาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การฉ้อโกงทางการเงินการธนาคาร อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ
อาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
 

2565206 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม      3(2-2-5) 
  Seminar on Justice Administration and Society 
  อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคมต้ังแต่กระบวนการยุติธรรมต้นทาง                 
เริ่มต้ังแต่ประชาชน ผู้เสียหาย อ านาจหน้าท่ีและการบริหารงานของต ารวจ พนักงานอัยการ ศาล  และ
ราชทัณฑ์ ในกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญา การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ ต้องขัง จ าเลย 
ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา โดยมุ่งเน้นถึงยุทธศาสตร์ แนวทางและวิธีและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมและสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
 

2565207   คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม  3(3-0-6) 
       Morality and Ethics Personnel in the Process of Justice and Society 
 ศึกษา ถึงเนื้อหาด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถ
น าหลักคิด วิเคราะห์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้ในสถานกา รณ์ท่ี
ถูกต้องเหมาะสมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
สังคมท่ีเกิดขึ้นปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างเป็นระบบต่อไป  
 
 

2565208    นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม     3(3-0-6) 
                Forensic Science and Justice System 
 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ ในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานและการพิสูจน์เพื่อความยุติธรรม หลักวิชาชีพและจริยธรรมในกระบวนการ                           
นิติวิทยาศาสตร์กับการท าหน้าท่ีของระบบยุติธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 
 

2565209    ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 
                Criminological Digital and Justice 

      การประยุกต์ใช้ระบบ ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรม
และสังคม  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศทางด้านอาชญาวิทยา บริหารกระบวนการ



 

 

ยุติธรรมและสังคม และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา                      เพื่อป้องกัน
ทางด้านอาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรมและสังคม 
 
 

2565210  การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา    3(2-2-5) 
    Academic writing in criminology 

 สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอาชญาวิทยา การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ การใช้
ภาษาและโวหารทางอาชญาวิทยาในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อความสรุปความในงานเขียนทางอาชญา
วิทยา การก าหนดประเด็นในการเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา การเขียนย่อหน้าในงานเขียนเชิงอาชญา
วิทยา การเขียนเค้าโครง การเขียนบทคัดย่อ การเขียนส่วนประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ และการเขียน
บทความเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยาเพื่อการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 

2565301 กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหน่วยงานภาครัฐ   3(3-0-6)
 Public Law and Public Sector Administration 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของกฎหมายมหาชน กระบวนการบริหารราชการ
ไทย ระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการบริหารท้องถิ่น การจัดท าและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล และจริยธรรมผู้บริหาร 
 
 

2565302     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก   3(3-0-6) 
  Human Rights and Justice in the World Society 
  ศึกษา  ถึงบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม                     
ในประเทศไทยและในระดับสังคมโลก สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของ
กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนโลก การ
แบ่งแยกกีดกันและความไม่เป็นธรรมทางสังคม การตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
 

 
2565303 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 Laws Regarding Natural Resource and Environment 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขอบข่าย ทฤษฎี แนวคิด 
แนวโน้ม และประเด็นปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดวางผังเมือง  การแบ่ง
เขตพื้นท่ี การใช้ท่ีดิน การจัดการจราจร การจัดการมลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาสัง คมและ
ชุมชน 
 
2565304    กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก    3(3-0-6) 



 

 

  Laws Regarding Management of the World Heritage Site 
 ศึกษากฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีมรดกโลก กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก  กฎบัตรระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษ าถึงแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการพื้นท่ีมรดก
โลก รูปแบบการบริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลกท่ีมีความเหมาะสม แนวทางการแก้ไขปัญหาใน                           
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในระดับสากลและระดับชาติ ตลอดจนศึกษา หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องส าหรับการบริหารจัดการพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 2.  รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
1006901  การค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 
    Independent Study 
   การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจในกลุ่มวิชาท่ีเลือกศึกษา โดยเน้นกระบวนการวิจัย  เพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาในหน่วยงานและปัญหาสังคม 

1006902    วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
   Thesis 
    การ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาท่ีเลือกศึกษา โดยเน้น
ตรวจสอบความรู้หรือค้นหาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนางานหน่วยงานและปัญหาสังคม  

 3. รายวิชาเสริม   (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)  
1555101    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 
   English for Graduate Study  
   พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ทางวิชาการ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และการ
พูดน าเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ   
 

2565110   ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   3(3-0-6) 

 Scope and Methods of Political Science and Law 
  ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีส าคัญทางรัฐศาสตร์                   
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจส่ือความคิดท่ีส าคัญและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาศึกษาค้นคว้าทาง
รัฐศาสตร์  และการศึกษา ความหมายพัฒนาการของกฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมายในระบบ            
ต่าง ๆ บ่อเกิดของกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย ระบบกฎหมาย               
ท่ีส าคัญ ตลอดจนแนวคิดและปรัชญาทางกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
 
2565305   สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม   3(2-2-5) 



 

 

  Seminar on Problems of Society, Law and Justice Process  
 การอภิปรายปัญหาในสังคมวิทยากฎหมาย ความคิดในระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย ท่ีมา
ของกฎหมาย การน าไปใช้ท้ังท่ีด าเนินการได้และไม่ได้ การทบทวนบทบาทของสถาบันตุลาการ                      
นิติบัญญัติ และหน่วยงานของฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน เรื่องท่ีเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 


