
หลกัสูตร  ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต             รหสัในการสมัคร 
 

สาขาวิชา อาชญาวทิยา การบริหารงานยตุิธรรม และสงัคม(ภาคพเิศษ)   คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
           
ภาควชิา    สงัคมศาสตร          จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศกึษา จาํนวน   15   คน 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50  

3. ตองมปีระสบการณการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 2 ป  

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer - based ท่ีระดับคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 61 คะแนน   

หรือ  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  5  คะแนน   กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา 

ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนที่บณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. ผูสมัครเขาศึกษาท่ีมีคณุสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดังกลาวอาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือกตามดุลยพินจิของคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวทิยาลัย 

6. ผูสมัครตองสงแบบฟอรมเฉพาะ  จํานวน 6 ชุด  และหนังสือรบัรอง  3  ฉบบั  ซึ่งแบบฟอรมเฉพาะสําหรับผูสมคัรเขา 

ศึกษาในหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ   สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยตุธิรรม และสังคม และแบบฟอรม 

หนังสือรับรองนัน้ผูสมคัรจะตองนําไปใหหัวหนาหนวยงาน อาจารยท่ีเคยสอนระดบับณัฑิตศึกษาและหัวหนางาน  กรอก 

รายละเอียดใสซองปดผนึกสงไปยัง  ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาอาชญาวทิยา  

การบรหิารงานยตุธิรรม และสงัคม  คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา  

        จ.นครปฐม 73170  ภายใน 3 สปัดาห นบัจากวนัปดรบัสมคัร (หากสงชาเกินกวากําหนดจะไมไดรบัการพจิารณา) 

7. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

8. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
 

2 5 1 5 D S 0 0 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

 11.30 – 12.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

 11.30 – 12.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                             
Plan 2                                                                                                                                                   หนวยกติ  
  
หมวดวิชาแกน             9   
  
หมวดวิชาบังคบั           12   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา           3   
  
วิทยานิพนธ            36   
  
 
 
        หนวยกติ 
หมวดวชิาแกน  
 
สมสค 507 วิทยาระเบียบวธิวีิจัยในดานอาชญาวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6) 
 
สมสค 515 กฎหมายและการควบคุมทางสังคมขัน้สูง      3(3-0-6) 
 
สมสค 516 การวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎีอาชญาวิทยา           3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาบงัคบั 
วชิาเอกอาชญาวทิยาและสงัคม 
 
สมสค  508 สถิติวิเคราะหทางอาชญาวิทยาขัน้สูง       2(2-0-4) 
  
สมสค 513 การศึกษาดงูานดานอาชญาวทิยา การบริหารงานยตุิธรรมและสังคม   2(0-6-2) 
   
สมสค  514 การวิจยัเฉพาะทางดานอาชญาวทิยาและสังคม        2(1-3-3) 
  
สมสค  517 ระบบงานยตุิธรรมเด็กและเยาวชน       2(2-0-4) 
  
สมสค  546 อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ       2(2-0-4) 
   
สมสค   549 เหยื่อวิทยา          2(2-0-4) 
  
วชิาเอกอาชญาวทิยา และการบรหิารงานยตุธิรรม 
          
สมสค  508 สถิติวิเคราะหขั้นสูงในดานอาชญาวิทยา      2(2-0-4) 
    
สมสค 512 การวิจยัเฉพาะทางดานอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม    2(1-3-3) 
   
สมสค 513 การศึกษาดงูานดานอาชญาวทิยา การบริหารงานยตุิธรรมและสังคม   2(0-6-2) 
  
สมสค 518 การบริหารงานยตุิธรรมทางอาญาและจริยธรรม     2(2-0-4) 
 
สมสค  566 การศึกษาเปรียบเทียบดานอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   2(2-0-4) 
  
สมสค  529 การประเมินผลโครงการกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา     2(2-0-4) 
  
หมวดวชิาเลอืก 
 
สมสค  510 การวิจยัเชิงคณุภาพทางอาชญาวทิยา      3(3-0-6) 
  
สมสค  511 จริยธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา      3(3-0-6) 
  
สมสค  519 อาชญากรรมองคกรและอาชญากรรมขามชาต ิ     3(3-0-6) 
  
สมสค  539 การพัฒนาและอาชญากรรม       3(3-0-6) 
 
 



  
สมสค  530 พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวทิยา      3(3-0-6) 
 
สมสค  544 เศรษฐกิจและอาชญากรรม        3(3-0-6) 
  
สมสค  560 การสัมมนาเฉพาะเร่ืองพเิศษทางอาชญาวิทยา และสังคม        3(3-0-6) 
  
สมสค  561 สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย       3(3-0-6) 
  
สมสค  615 การสัมมนาในทฤษฎีอาชญาวทิยาระดับสูง      3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ 
  
สมสค  699 วิทยานิพนธ                            36(0-108-0) 
   
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
รายละเอยีดอืน่ ๆ  

    หลักสูตรจดัการเรียนการสอนชวงเยน็นอกเวลาราชการ ในวันจันทร พุธและวนัศุกร หรือปรบัตามความเหมาะสม 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา  

1. ผูบริหารและผูนาํในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2. นักวิจยัดานอาชญาวิทยา การบรหิารงานยุตธิรรมและสังคม 

3. นักวิชาการผูปฏบิัติงานในหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระ และบุคลากรดานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  



อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  รศ.ดร.สณุยี  กลัยะจติร     (E-mail : sunee.kan@mahidol.ac.th) 

     หองพักอาจารย  อาคารสังคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 1  ภาควิชาสังคมศาสตร 

     คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา   

     โทรศัพท  086-3083962 , 0 2800 2840 – 79 ตอ 1213    โทรสาร 0 2441 9324 

 

      2.  รศ.ดร.ศรสีมบตั ิ โชคประจกัษชดั    (E-mail : srisom88@yahoo.com) 

     หองพักอาจารย  อาคารสังคมศาสตรฯ 3  ชัน้ 3  ภาควิชาสังคมศาสตร 

     คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา   

     โทรศัพท  0 2800 2840 – 79 ตอ 1255     โทรสาร 0 2441 9324 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

            รศ.ดร. ธญัญธร  อนิศร   (E-mail : tunyatorn.ins@mahidol.ac.th) 

     หองพักอาจารย  อาคารสังคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 1  ภาควิชาสังคมศาสตร 

     คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา   

     โทรศัพท 0 2800 2840 – 79 ตอ 1207     โทรสาร 0 2441 9324 

 
 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี  www.grad.mahidol.ac.th 
 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 
                        E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมเฉพาะ 
สําหรับผูท่ีตองการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม และสังคม 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือผูสมัคร…………………………. นามสกุล …………………………………………………. 

เลขท่ีใบสมัคร ………………ตามแบบ บฑ.8    ใบสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล (Application  for  Admission  to  Graduate  Programme, Mahidol  University)   

วันท่ี …….. เดอืน …………………… พ.ศ ……………. 

 
ใหตอบคําถามเหลานี้โดยละเอียดหากเนื้อท่ีไมพอใหใชกระดาษเพิ่มเติมได   และสงกลับ  มายัง  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิรรม และสังคม    คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายาจังหวัด   นครปฐม 73170   โดยขอใหนําสงท่ีคณุพรพิมล  อุปะสัมปะกิจ             
ภายใน  3  สัปดาห   นับจากวันปดรับสมัคร  (หากสงชาเกินกวากําหนดจะไมไดรับการพิจารณา) พรอมกับแนบ
หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา จํานวน  3 ฉบับ มาพรอมกันดวย 

 1.   นําเสนอประเด็นปญหา  (Research  Problem)  ท่ีนาสนใจและตองการพัฒนาเปนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก  โดยกําหนดหวัขอดังนี้ 

  -   ช่ือเร่ือง 

  -   หลักการและเหตุผล 

  -   วัตถุประสงค 

  -   คําถามการวิจัย 

  -   สมมุติฐานการวิจยั 

  -   กรอบแนวคิด 

  -   ประโยชน 

  -   ระเบียบวิธีวิจัย/ออกแบบการวิจยั 

   

 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา 
ของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุธิรรม และสงัคม 
 

คําชี้แจง  หนงัสือรับรองฉบับนี้มีจุดประสงคท่ีจะไดทราบ  การประเมินคุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูสมัครตาม
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