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2. ชื่อปริญญา
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(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
การบริ หารงานยุติธรรมเป็ นวิชาการที่สําคัญในอันที่ จะสร้ างระบบที่ เอื้ออํานวยความยุติธรรมสู่
ประชาชน ท่ามกลางกระแสเรี ยกร้องสิ ทธิ ของกลุ่มชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูต้ อ้ งหา จําเลย ผูต้ อ้ งขัง เหยื่อ
อาชญากรรม รวมถึ งกระแสความต้องการของประชาชนที่ ประสงค์จะให้องค์กรทั้งหลายเข้าดําเนิ นงาน
ระงับยับยั้งป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผล
บุ ค ลากรในกระบวนการยุติ ธ รรม จึ ง จํา เป็ นต้องมี ค วามรู ้ เท่ า ทันกระแสดัง กล่ า ว ทั้ง ยัง ต้อ งมี
ความสามารถที่จะกําหนดนโยบายและแผนการบริ หารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ตั้งแต่
ชั้นตํารวจ อัยการ ศาล ทนายความ คุมประพฤติ และราชทัณฑ์
สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จึงได้ริเริ่ มหลักสู ตรพิเศษนี้ ข้ ึน สําหรับบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมและผูส้ นใจ แต่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา ไม่สามารถมาเรี ยนในภาคปกติได้
หลักสูตรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บณั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษามีลกั ษณะดังนี้
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1) มีความรู ้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการบริ หาร และด้านการปฏิบตั ิในสาขาวิชา
การบริ หารงานยุติธรรม ออกไปรับใช้ประเทศชาติ
2) เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งทางวิชาการในระดับสูงและเป็ นผูม้ ี
จริ ยธรรม
3) เป็ นนักวิชาการ ที่สามารถทําการค้นคว้าวิจยั งาน ด้านงานยุติธรรมในระดับสู งให้กว้างขวาง
และลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
4) เป็ นผูบ้ ริ หารเบื้องต้นที่มีความรู ้ความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึ กษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่ งมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาไม่ต่ าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) กรณี รับราชการหรื อทํางานเอกชน จะต้องมีความรู ้และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม หรื อมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) ผูเ้ ข้าศึกษา ต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS
(ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้เ ป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้า ศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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8. ระบบการศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
ภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรี ยนชั้นปี ที่ 1 โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
9. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย
4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การศึกษาภาคปกติ ในแต่ละภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อวิทยานิ พนธ์
ไม่ต่าํ กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา
และ/หรื อวิทยานิพนธ์ ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ในภาคการศึ ก ษาใดมี ค วามจํา เป็ นที่ ไ ม่ อ าจลงทะเบี ย นได้ นัก ศึ ก ษาต้อ งลาพัก ศึ ก ษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.0

A3.67

B+
3.33

B
3.0

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

2) การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่า
ระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชา
บังคับหรื อรายวิชาเลือกให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุก
ครั้งไป
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3) นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อ ระดับไม่ต่าํ
กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด้ค่ า ระดับ ตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิ ช าเลื อ ก นัก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
4) การวัดผลวิทยานิ พนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
5) การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็ น 9 ระดับ (A-F) โดยนักศึกษาจะต้องสอบวิชาการค้นคว้า
อิสระ ให้ได้ไม่ต่าํ กว่า B และให้ประกาศผลการศึกษา (เกรด) อยูใ่ นเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระด้วย
6) การวัด ผลวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน การสอบประมวลความรู ้ และการสอบภาษาต่ า งประเทศ
แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น ) และไม่นบั หน่วยกิต
7) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 39
หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4) ได้ระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้
5) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่
โครงการปริ ญญาโทสาขาการบริ หารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แต่งตั้ง และนําวิทยานิ พนธ์
ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6) ได้ระดับไม่ต่าํ กว่า B ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
7) ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วน
หนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก)
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8) ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนด
12. ประมาณการค่าใช้ จ่ายปี ละ 80,000 บาท
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39
หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
3) วิทยานิพนธ์
แผน ข (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
3) หมวดวิชาเลือก
4) การค้นคว้าอิสระ

18
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
9
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ก. / CJ
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา การบริ หารงานยุติธรรม
เลขหลักหน่วย เลข 0-9
หมายถึง ลําดับรายวิชา
เลขหลักสิ บ เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 1-9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้อย เลข 600
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 700
หมายถึง วิชาระดับสูงและการค้นคว้าด้วยตนเอง
เลข 800
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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วิชาบังคับ นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา จํานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

ก. 601
CJ 601
ก. 602
CJ 602
ก. 603
CJ 603
ก. 604
CJ 604
ก. 605
CJ 605
ก. 701
CJ 701

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย
3 (3-0-9)
Social Change and Development in Thai Society
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-9)
Criminological and Penological Theory
การบริ หารงานในกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-9)
Criminal Justice Administration
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
Computer in Social Science Research
การวิจยั ทางด้านกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-9)
Criminal Justice Research
สัมมนาปั ญหาในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและต่างประเทศ 3 (3-0-9)
Seminar in Problems of International and Domestic Criminal Justice

วิชาบังคับเลือก นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือก 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ก. 611
CJ 611
ก. 612
CJ 612
ก. 613
CJ 613
ก. 711
CJ 711
ก. 719
CJ 719

ชื่อวิชา

การแก้ไขฟื้ นฟูและปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด
Rehabilitaion and Treatment of Offender
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
Security Management
นิติเวชวิทยา
Forensic Science/Criminalistics
กระบวนการยุติธรรมเปรี ยบเทียบ
Comparative Criminal Justice
นโยบายอาญากับความมัน่ คงของชาติ
Criminal Justice Policy and National Security

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ก. 798
CJ 798

การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study

3 (3-0-9)

วิชาเลือก นักศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ก. 712
CJ 712
ก. 713
CJ 713
ก. 714
CJ 714
ก. 715
CJ 715
ก. 716
CJ 716
ก. 718
CJ 718
ก. 731
CJ 731

ชื่อวิชา

งานยุติธรรมกับชุมชน
Community Justice
อาชญากรรมเศรษฐกิจ และอาชญากรรมในภาคธุรกิจ
Economic Crime and Business Crime
ทฤษฎีกฎหมายอาญา
Criminal Law Theory
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
Juvenile Delinquency
เหยือ่ วิทยา
Victim logy
ความรุ นแรงในครอบครัว
Family Violence
สัมมนาการป้ องกันและดําเนินการต่อผูก้ ระทําผิด
Seminar in Prevention and Corrections :
Analysis and Evaluation

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

การค้ นคว้ าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา

ก. 799
CJ 799

ชื่อวิชา

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3

วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก)
รหัสวิชา

ก. 800
CJ 800

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

12
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แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
ก 601 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย 3 หน่วยกิต
ก 603 การบริ หารงานในกระบวนการยุติธรรม
3 หน่วยกิต
ก 604 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ก 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 หน่วยกิต
ก 605 การวิจยั ทางด้านกระบวนการยุติธรรม
3 หน่วยกิต
ก XXX วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
ก XXX วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
3 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
ก 601 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย 3 หน่วยกิต
ก 603 การบริ หารงานในกระบวนการยุติธรรม
3 หน่วยกิต
ก 604 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ก 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 หน่วยกิต
ก 605 การวิจยั ทางด้านกระบวนการยุติธรรม
3 หน่วยกิต
ก XXX วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
ก XXX วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
ก 701 สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมฯ
ก XXX วิชาบังคับเลือก
สอบประมวลความรู ้ ครั้งที่ 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ก 800 วิทยานิ พนธ์

สอบประมวลความรู ้ ครั้งที่ 2
รวม
ภาคฤดูร้อน
ก 800 วิทยานิ พนธ์
สอบประมวลความรู ้ ครั้งที่ 3
รวม

แผน ข
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
ก 701 สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมฯ
ก XXX วิชาบังคับเลือก
ก XXX วิชาเลือก
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ก 799 การค้นคว้าอิสระ
ก XXX วิชาเลือก
ก XXX วิชาเลือก
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2
รวม
ภาคฤดูร้อน

3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ก. 601 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของสั งคมไทย
3(3-0-9)
CJ 601 Social Change and Development in Thai Society
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งในแง่ของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฯลฯ ตลอดจนกรอบแนวคิดทางทฤษฎี และพฤติกรรมของคนไทยใน
สังคมที่จะสัมพันธ์กบั การเกิดขึ้นและคงอยูข่ องปัญหาอาชญากรรมและที่จะมีผลกระทบต่อการแก้ไขปั ญหา
อาชญากรรมด้วย
ก. 602 ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-9)
CJ 602 Criminological and Penological Theory
ทฤษฎีอาชญาวิทยาเริ่ มจากยุคคลาสสิ กมาจนถึงยุคปั จจุบนั เกี่ยวกับลักษณะ
และสาเหตุของ
อาชญากรรม การเข้าสู่การเป็ นอาชญากร ทัศนภาพทางทฤษฎีแนวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบกระบวนการ
ยุติธรรมและปัญหาในการควบคุมอาชญากรรมโดยทัว่ ไปในวงกว้าง
ก. 603 การบริหารงานในกระบวนการยุตธิ รรม
3(3-0-9)
CJ 603 Criminal Justice Administration
โครงสร้าง อํานาจ และหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม วิเคราะห์ การจัดการ การ
จัดระบบงาน การวางแผน และนโยบาย การดําเนินงาน และการตัดสิ นในสัง่ การ ( มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ )
ก. 604 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(3-0-9)
CJ 604 Computer in Social Science Research
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูล และนําไปใช้กบั การวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ และศึกษาหลักสถิติพ้นื ฐานโดยครอบคลุมถึงสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน โดยมุ่งเน้น
เป็ นพิเศษเกี่ยวกับการวิจยั เชิงปริ มาณสําหรับข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
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ก. 605 การวิจยั ทางด้ านกระบวนการยุตธิ รรม
3(3-0-9)
CJ 605 Criminal Justice Research
พื้นฐานความรู ้ทวั่ ไปในเรื่ องระเบียบวิธี เทคนิค การออกแบบและกลยุทธ์ในการวิจยั โดยจะ
เน้นหนักไปในด้านวิธีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การวิเคราะห์แนวโน้มและการ
สร้างองค์ความรู้จากการวิจยั ตลอดจนหาหัวข้อและออกแบบเค้าโครงวิจยั เพื่อเตรี ยมจัดทําเป็ นสารนิพนธ์
หรื อวิทยานิพนธ์
ก. 701 สั มมนาปัญหาในกระบวนการยุตธิ รรมในประเทศและต่ างประเทศ
3(3-0-9)
CJ 701 Seminar in Problems of International and Domestic Criminal Justice
ปั ญหาต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม เริ่ มตั้งแต่การบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของงานยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม มาตรการและแนวทางแก้ไข
ตลอดจนวิกฤตการณ์ที่สาํ คัญ ๆ ของงานยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรม ตามสถานการณ์ปัจจุบนั
รวมทั้งการศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศ และต่างประเทศ

วิชาบังคับเลือก
ก. 611 การแก้ไขฟื้ นฟูและปฏิบตั ติ ่ อผู้กระทําผิด
3(3-0-9)
CJ 611 Rehabilitation and Treatment of Offender
ความยุติธรรมเพื่อเป็ นพื้นฐานการปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด ตลอดจน แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด พลวัตรของการปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด โดยเฉพาะวิธีปฏิบตั ิต่อ
ผูก้ ระทําผิดที่ใช้กนั แพร่ หลายในสังคมไทย เช่น การพักการลงโทษ การอภัยโทษ และการสงเคราะห์หลัง
ปล่อย ตลอดจนเทคนิคและวิธีทาํ งานในกระบวนการปฎิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด
ก. 612 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
3(3-0-9)
CJ 612 Security Management
หลักการและปั ญหาที่สาํ คัญของการบริ หารจัดการเรื่ องความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยของบุคคล
ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ การวางเพลิงและการโจรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการก่อวินาศกรรม โดยจะ
ศึกษาร่ วมกันทั้งที่เป็ นส่วนทางราชการ ภาคเอกชน และธุรกิจ
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ก. 613 นิติเวชวิทยา
3(3-0-9)
CJ 613 Forensic Science / Criminalistics
ความรู ้ทางด้านนิติเวช การพยานหลักฐาน การได้มาการขนส่ ง การเก็บรักษาและการคุม้ ครองพยาน
เอกสาร พยานบุคคล และหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่มีอยูใ่ นเรื่ องของการบริ หารจัดการ
พยาน การช่วยเหลือหรื อการปฏิบตั ิต่อพยานบุคคล
ก. 711 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
CJ 711 Comparative Criminal Justice
กระบวนการยุติธรรมเปรี ยบเทียบของไทยกับต่างประเทศโดยเน้นการศึกษา โครงสร้างหน้าที่ การ
จัดองค์กร กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยคํานึงบทบาทของกระบวนการยุติธรรมใน
การป้ องกันและแก้ไขอาชญากรรมและการผดุงความเป็ นธรรมในสังคมเป็ นสําคัญ รวมตลอดถึงการทัศน
ศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการยุติธรรมไทย กับ กระบวนการยุติธรรมประเทศต่าง ๆ
ก. 719 นโยบายอาญากับความมั่นคงของชาติ
3(3-0-9) CJ
719 Criminal Justice Policy and National Security
นโยบายทางด้านอาชญาและกระบวนการยุติธรรมที่จะมีผลต่อความมัน่ คงทางด้านการทหาร และ
พลเรื อน ทั้งในแง่ของความมัน่ คงภายในและภายนอกประเทศ การก่อวินาศกรรมและบ่อนทําลาย การ
โฆษณาชวนเชื่อ การจลาจล และก่อเหตุวนุ่ วาย โดยจะเน้นที่อาชญากรรมซึ่ งเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ และภารกิจร่ วมกันระหว่างกระบวนการยุติธรรม กับทหาร
ก. 798 การศึกษาเฉพาะบุคคล
CJ 798 Individual Study
ค้นคว้าเฉพาะเรื่ องตามคําแนะนําของอาจารย์ในสาขา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-9)

วิชาเลือก
ก. 712 งานยุติธรรมกับชุ มชน
3(3-0-9)
CJ 712 Community Justice
แนวคิด ปรัชญา ประวัติความเป็ นมาของงานยุติธรรมชุมชนต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค ของการนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับสังคมไทย แนวทางการทํางาน ผลกระทบทั้งในด้านปฏิบตั ิ กฎหมายและ
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นโยบายของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการเปรี ยบเทียบงานยุติธรรมชุมชนในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้ง
ทิศทางแนวโน้มของงานยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
ก. 713 อาชญากรรมเศรษฐกิจและอาชญากรรมในภาคธุรกิจ
3(3-0-9)
CJ 713 Economic Crime and Business Crime
ความหมาย ลักษณะการกระทํา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะ
ศึกษาวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ของรัฐในการดําเนินการกับอาชญากรรมดังกล่าว ตลอดจนแนวโน้มความ
รุ นแรงของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
ก. 714 ทฤษฎีกฎหมายอาญา
3(3-0-9)
CJ 714 Criminal Law Theory
ทฤษฎี ปรัชญา วิวฒั นาการของกฎหมายอาญารวมถึงหลักการและขอบเขตของกฎหมายอาญา
และพื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอาญา ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของการกระทําผิด
ทางอาญา ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญาในอนาคต
ก. 715 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-9)
CJ 715 Juvenile Delinquency
แนวคิดทางทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในด้านการนิยาม สาเหตุ
วัฒนธรรมย่อย ( Subculture ) ของผูก้ ระทําผิด กระบวนการเข้าสู่การเป็ นผูก้ ระทําผิด
( Delinquent Careers ) พิจารณาและวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก ( Juvenile Justice System ) ใน
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประเมินวิธีการป้ องกันและแก้ไขการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
ก. 716 เหยือ่ วิทยา
3(3-0-9)
CJ 716 Victim logy
สาเหตุ บทบาทและสิ ทธิ ของเหยือ่ อาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พฤติกรรมของ
เหยือ่ และความสัมพันธ์ระหว่างเหยือ่ กับอาชญากร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และการชดใช้ความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยองค์กรเอกชนและของรัฐ และแนวทางป้ องกันไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ อีก
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ก. 718 ความรุนแรงในครอบครัว
3(3-0-9)
CJ 718 Family Violence
ความเป็ นมาและรู ปแบบต่าง ๆ ของการกระทําผิดภายในครอบครัว รวมถึงการค้นหามาตรการ
ทางกฎหมายหรื อทางสังคม และแนวคิดที่จะปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิดทั้งในเรื่ องของการกระทําทารุ ณกรรม
ระหว่างคู่สมรสและการกระทําทารุ ณกรรมเด็ก
ก. 731 สั มมนาการป้ องกันและดําเนินการต่ อผู้กระทําผิด
3(3-0-9)
CJ 731 Seminar in Prevention and Corrections :Analysis and Evaluation
วิเคราะห์ปัญหา และผลตอบแทนของโครงการป้ องกันอาชญากรรมต่างๆ ที่สาํ คัญ ทั้งที่ดาํ เนินการ
โดยภาครัฐบาลและเอกชน
การศึกษาและวิเคราะห์หนี้จะเลือกกระจายโครงการที่อยูใ่ นด้านความ
รับผิดชอบของสํานักงานอัยการสูงสุ ด กรมตํารวจ กรมราชทัณฑ์ และสํานักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย และเลือกโครงการเหล่านี้มาประเมินผลว่าได้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงไร

การค้ นคว้ าอิสระ
ก. 799 การค้ นคว้ าอิสระ
CJ 799 Independent Study
ค้นคว้าเฉพาะเรื่ องตามคําแนะนําของอาจารย์ในสาขา

3 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์
ก. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
CJ 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาบริ หารงาน
ยุติธรรม และอาชญาวิทยา เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยตรง
และ/หรื อประเด็นปัญหาวิจยั ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอวิทยานิพนธ์โดยมีการเขียนรายงานวิจยั
เพื่อเผยแพร่ งานวิชาการ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน

