
หลกัสูตร  ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ      รหสัในการสมคัร 
 

สาขาวชิา อาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรม และสงัคม (ภาคพเิศษ)    
 
คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
           
ภาควชิา    สงัคมศาสตร              จาํนวนทีค่าดวาจะรบั   10   คน 
 
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโททกุสาขาวชิา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 3.50  

3. ตองมปีระสบการณการทาํงานในสาขาทีเ่กีย่วของไมนอยกวา 2 ปี (ตองแสดงเอกสารรบัรองประสบการณการทาํงาน

เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

4. บณัฑติวทิยาลยักาํหนดใหผูสมคัรยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขาศกึษา(ถาม)ีพรอมหลกัฐานการสมคัร  (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2 ปี )  ดงัน้ี 

- IELTS          ทีร่ะดบั    3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED      ทีร่ะดบั   32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั) ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป 

 ท ัง้น้ีในกรณีทีผู่สมคัรยงัไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษ ตามเกณฑดงักลาวขางตนสามารถยืน่

เอกสารหลกัฐานดงักลาวตอบณัฑติวทิยาลยั    ภายในวนัที ่ 15  สงิหาคม  2560    ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเรือ่งมาตรฐาน

ความรูภาษาองักฤษฯ ที ่http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือ

สอบถามขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา โทรศพัท 0-2441-4125   ตอ  221-222 
 

5. ผูสมคัรตองสงแบบฟอรมเฉพาะของหลกัสตูรฯ จาํนวน  5 ชุด  และหนงัสือรบัรองคณุสมบตัผิูสมคัรเขาศกึษา  จาํนวน  

3  ฉบบั  ภายในวนัที ่ 26 กรกฎาคม  2560   (หากสงชาเกนิกวากาํหนดจะไมไดรบัการพจิารณา)  (ดาวนโหลด

แบบฟอรมเฉพาะฯ และหนงัสอืรบัรองฯ ไดที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-

students/admission-forms.php)  โดยผูสมคัรสามารถนําสงเอกสารทางไปรษณียไดที ่  

 

 

 

 

 

 
 

ตดิตอเจาหนาทีผู่ประสานงาน คณุพรพมิล อปุะสมัปะกจิ โทร. 085-1362101  

(E-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th) 
 

6. ผูสมคัรเขาศกึษาทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑดงักลาวขางตนอาจไดรบัการพจิารณาใหสมคัรเขารบัการคดัเลือกเขา

ศกึษาตามดลุยพนิิจของประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

7. กรณีคณุสมบตัผิูสมคัรไมตรงตามทีห่ลกัสตูรสาขาวชิากาํหนดใหแนบ คาํรองขออนุมตัสิมคัรสอบ  โดยผานอาจารย 

ผูรบัผดิชอบการสอบคดัเลือกของหลกัสตูรสาขาวชิา กอนสมคัร (ดาวนโหลดคาํรอง ขออนุมตัสิมคัรสอบไดที ่

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

 

 

 

 

 

2 5 1 5 D S 0 0 

ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ   

สาขาวชิาอาชญาวทิยา การบรหิารงานยุตธิรรม และสงัคม (ภาคพเิศษ) 

คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล   

ศาลายา    จ.นครปฐม     73170 



โครงสรางหลกัสูตร 

                                                                                                                                                               

Plan 2                                                                                                                                                   หนวยกติ  

  

หมวดวชิาแกน             9   

  

หมวดวชิาบงัคบั           12   

 

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา           3   

  

วทิยานิพนธ            36   

  

 

 

              หนวยกติ  

หมวดวชิาแกน  

สมสค 507 วทิยาระเบียบวธิวีจิยัในดานอาชญาวทิยาข ัน้สงู     3(3-0-6) 

 

สมสค 515 กฎหมายและการควบคมุทางสงัคมข ัน้สงู      3(3-0-6) 

 

สมสค 516 การวเิคราะหและสงัเคราะหทฤษฎอีาชญาวทิยา           3(3-0-6) 

 

หมวดวชิาบงัคบั 

วชิาเอกอาชญาวทิยาและสงัคม 

สมสค  508 สถติวิเิคราะหทางอาชญาวทิยาข ัน้สงู       2(2-0-4) 

  

สมสค 513 การศกึษาดงูานดานอาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรมและสงัคม   2(0-6-2) 

   

สมสค  514 การวจิยัเฉพาะทางดานอาชญาวทิยาและสงัคม        2(1-3-3) 

  

สมสค  517 ระบบงานยตุธิรรมเด็กและเยาวชน       2(2-0-4) 

  

สมสค  546 อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ       2(2-0-4) 

   

สมสค   549 เหยือ่วทิยา          2(2-0-4) 

  

วชิาเอกอาชญาวทิยา และการบรหิารงานยุตธิรรม 

สมสค  508 สถติวิเิคราะหข ัน้สงูในดานอาชญาวทิยา      2(2-0-4) 

    

สมสค 512 การวจิยัเฉพาะทางดานอาชญาวทิยาและการบรหิารงานยุตธิรรม    2(1-3-3) 

   

สมสค 513 การศกึษาดงูานดานอาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรมและสงัคม   2(0-6-2) 

  

สมสค 518 การบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญาและจรยิธรรม     2(2-0-4) 

 



สมสค  566 การศกึษาเปรียบเทยีบดานอาชญากรรม และกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา   2(2-0-4) 

  

สมสค  529 การประเมนิผลโครงการกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา     2(2-0-4) 

  

หมวดวชิาเลือก 

สมสค  510 การวจิยัเชงิคณุภาพทางอาชญาวทิยา      3(3-0-6) 

  

สมสค  511 จรยิธรรมในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา      3(3-0-6) 

  

สมสค  519 อาชญากรรมองคกรและอาชญากรรมขามชาต ิ     3(3-0-6) 

  

สมสค  539 การพฒันาและอาชญากรรม       3(3-0-6) 

  

สมสค  530 พฤตกิรรมอาชญากรในมุมมองทางจติวทิยา      3(3-0-6) 

 

สมสค  544 เศรษฐกจิและอาชญากรรม        3(3-0-6) 

  

สมสค  560 การสมัมนาเฉพาะเรือ่งพเิศษทางอาชญาวทิยา และสงัคม        3(3-0-6) 

  

สมสค  561 สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย       3(3-0-6) 

  

สมสค  615 การสมัมนาในทฤษฎอีาชญาวทิยาระดบัสงู      3(3-0-6) 

 

วทิยานิพนธ 

สมสค  699 วทิยานิพนธ                            36(0-108-0) 

   

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 

 

รายละเอยีดอืน่ ๆ  

    หลกัสตูรจดัการเรียนการสอนชวงเย็นนอกเวลาราชการ ในวนัจนัทร พุธและวนัศกุร หรือปรบัตามความเหมาะสม 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา  

1. ผูบรหิารและผูนําในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 

2. นกัวจิยัทีม่ีทกัษะและสมรรถนะในการวจิยัดานอาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรมและสงัคม 

3. นกัวชิาการและเจาหนาทีห่รือผูปฏบิตังิานในหนวยงานของรฐัและองคกรอสิระทีเ่กีย่วของ 

4. บุคลากรดานการศกึษาทีเ่กีย่วของทางดานอาชญาวทิยา การบรหิารงานยุตธิรรมและสงัคม 

 

 

 

 



การสมคัร 

 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตางๆ   

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน    

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน       

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ (ถามี) 

- แบบฟอรมเฉพาะของหลกัสตูรฯ จาํนวน  5 ชุด                              ภายในวนัที ่ 26 กรกฎาคม  2560  

- หนงัสือรบัรองคณุสมบตัผิูสมคัรเขาศกึษา  จาํนวน  3  ฉบบั                        (เอกสารแนบดานลาง) 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ  

       

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

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

     หองพกัอาจารย  อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 1  ภาควชิาสงัคมศาสตร 

     คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา   

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

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

     หองพกัอาจารย  อาคารสงัคมศาสตรฯ 3  ชัน้ 3  ภาควชิาสงัคมศาสตร 

     คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา   

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

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

      หองพกัอาจารย  อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 1  ภาควชิาสงัคมศาสตร 

      คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา   

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

 

 



เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

            นางพรพมิล  อปุะสมัปะกจิ   (E-mail :  pronpimon.chi@mahidol.ac.th) 

            อาคารสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้ 1  ภาควชิาสงัคมศาสตร  

            คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา   

            โทร.02-8002840-79 ตอ 1259       โทรสาร 0 2441 9324 

 

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

 

 

หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 

                                                                 E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มเฉพาะ 
สําหรับผู้ทีต้่องการสมัครเข้าศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวทิยา  การบริหารงานยุตธิรรม และสังคม 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ช่ือผูส้มคัร…………………………. นามสกลุ …………………………………………………. 

เลขท่ีใบสมคัร ………………ตามแบบ บฑ.8    ใบสมคัรเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 

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

วนัท่ี …….. เดือน …………………… พ.ศ ……………. 

 
ใหต้อบคาํถามเหล่าน้ีโดยละเอียดหากเน้ือท่ีไม่พอใหใ้ชก้ระดาษเพิ่มเติมได ้  และส่งกลบั   
มายงั  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม     
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   ศาลายาจังหวดั   นครปฐม 73170    
โดยขอให้นําส่งทีคุ่ณพรพมิล  อุปะสัมปะกจิ  ภายในวนัที ่26  กรกฎาคม  2560   
(หากส่งชา้เกินกวา่กาํหนดจะไม่ไดรั้บการพจิารณา)  
พร้อมกบัแนบหนังสือรับรองคุณสมบตัิผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  3 ฉบับ มาพร้อมกนัด้วย 

 1.   นาํเสนอประเดน็ปัญหา  (Research  Problem)  ท่ีน่าสนใจและตอ้งการพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก  โดยกาํหนดหวัขอ้ดงัน้ี 

  -   ช่ือเร่ือง 

  -   หลกัการและเหตุผล 

  -   วตัถุประสงค ์

  -   คาํถามการวิจยั 

  -   สมมุติฐานการวิจยั 

  -   กรอบแนวคิด 

  -   ประโยชน ์

  -   ระเบียบวิธีวิจยั/ออกแบบการวิจยั 

   

 
 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผู้สมัครเข้าศึกษาของ 
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