คํากลาวตอนรับนักศึกษา
“ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก ท า นที่ ตั้ ง ใจเข า มาศึ ก ษา ณ รั้ ว
มหาวิทยาลัยมหิดล ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา การที่นักศึกษาทุกคนเขามาศึกษาหาความรูเพื่อนํา
ความรูไปพัฒนาตนเอง ซึ่งทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาหนวยงาน และพัฒนาสังคมตอไป
จึงขอใหนักศึกษาประสบความสําเร็จการศึกษาตามความมุงหวัง

ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สารบัญ
หนา
คํากลาว
รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร,
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรฯ, คุณสมบัติและหนาทีข่ องคณาจารยประจําหลักสูตรฯ,
รายชื่อเจาหนาที่หนวยบริการวิชาการ
หลักสูตร
- วิชาเอกที่เปดสอน
- จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
- โครงสรางของหลักสูตร
- รายวิชา, รายวิชาบังคับพืน้ ฐาน,
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก, วิทยานิพนธ
- ขอบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการสอบโครงราง
วิทยานิพนธหรือสาระนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
ตารางสอน ปการศึกษา 2551 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 2
รายชื่อนักศึกษาใหม (รอบที่ 1) และ (รอบที่ 2)

1
2
3
4-14

15-20
21
22

-1รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และสังคม
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
Ph.D. (Public Policy), School of Public Policy
George Mason University, USA.
รองศาสตราจารย ดร.สุรีย กาญจนวงศ
Ph.D.(Health Psychology), University of
Nebraska-Lincoin, USA.
อาจารย ดร.อารยัน ตระหงาน
D.Sc.(Health Policy and Management)
Harvard University, USA.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณา ศิริสุข
Dr.P.H. (Health Psychology) University of Hawaii,
USA.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร แยมนิล
Ph.D.(Human Research Development)
University of Minnesota, USA.
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี
ปริญญาเอก อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสงคม
ผูชวยศาสตราจารย. ดร.สุณยี  กัลยะจิตร
ปริญญาเอก อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.ธัญญธร อินศร
ปริญญาเอก อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
Ph.D. (Criminal Justice)
Sam Houston State University Texas, USA.
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รายชื่อคณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และสังคม
1. ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
2. รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
3. ผศ.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี
4. ผศ.ดร.สุนีย กัลยะจิตร
5. อ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
คุณสมบัติและหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ตองเปนอาจารยประจํา
2. ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชว ย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หนาที่
1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร
2. เปนอาจารยผสู อน
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งานบริการวิชาการและการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โทรศัพท 0-2800-2840-69 ตอ 1259, 1261, 1263
โทรสาร 0-2441-9324, 0-2441-9738
ฝายงาน
เจาหนาที่
งานบริหารจัดการระบบเอกสาร
นางพรพิมล จิตซื่อ (แมว)
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
email: shpcs@mahidol.ac.th
Tel: ext. 1259

งานบริการการเรียนการสอน

นางภานุการณ คงเวียง (หนอย)
ตําแหนง พนักงานนักวิชาการศึกษา 2
email: shpkv@mahidol.ac.th
Tel: ext. 1263

งานกิจกรรมนักศึกษา

นางน้ําออย คําชื่น
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 6
email: shnkc@mahidol.ac.th
Tel: ext. 1259

งานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร

นางรุงอรุณ สิงคลีประภา
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 6
email: shrlk@mahidol.ac.th
Tel:Ext. 1261

-4หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม
Doctor of Philsophy Programme in Criminology, Justice
Administration and Society
1. หลักสูตร:2. วิชาเอกที่เปดสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม
จัดการสอนออกเปน
1) วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (Criminology and Justice
Administration)
2) วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม (Criminology and Society)
3. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2533 หลักสูตรปริญญาเอก ขอ 7.2 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจัยโดยมี การทํา
วิทยานิพนธ ทีม่ ีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษางาน
รายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
นักศึกษา จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งนี้วิทยานิพนธแบบ (1) และ (2) จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้นในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหาร
งานยุติธรรม และสังคม ทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงกําหนดจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
ดังนี้
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 51 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา 36 หนวยกิต นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48
หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 87 หนวยกิต

-54. โครงสรางของหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 ทบวงมหาวิทยาลัย
โดยใชโครงสรางหลักสูตรแบบ 2 คือแบบการศึกษาที่เปนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
เกณฑตามทบวงมหาวิทยาลัย
เกณฑตามหลักสูตร
หมวด
ผูสําเร็จระดับ ผูสําเร็จระดับ
ผูสําเร็จระดับ ผูสําเร็จระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
1.รายวิชาบังคับพื้นฐาน
24
2. รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก
24*
12*
69*
21
3. รายวิชาบังคับเลือก
4. วิทยานิพนธ
9
6
48*
36*
48
36
รวม
72*
48*
163
87
หมายเหตุ * หมายถึงไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไว
5. รายวิชา
1. รายวิชาบังคับพื้นฐาน เปนวิชาแกนซึ่งนักศึกษา ทั้ง 2 สาขาวิชาเอกตองเรียน
จํานวน 24 หนวยกิต
2. รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก
2.1 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จํานวน
21 หนวยกิต
2.2 รายวิชาบังคับ ของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม จํานวน
21 หนวยกิต
2.3 รายวิชาบังคับเลือก
2.3.1 รายวิชาบังคับเลือกของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยา และการบริหาร
งานยุติธรรม จํานวน 6 หนวยกิต
2.3.2 รายวิชาบังคับเลือก ของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยา และสังคม จํานวน
6 หนวยกิต

-65.1. รายวิชาบังคับพืน้ ฐาน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

507 ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูงในดานอาชญาวิทยา
507 Advanced Research Methodology in Criminology

สมสค
SHSS

508 สถิติวิเคราะหขั้นสูงในดานอาชญาวิทยา
508 Advanced Statistical Analysis in Criminology

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

539 การพัฒนาและอาชญากรรม
539 Development and Crime

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

541 การวิเคราะหทฤษฎีอาชญาวิทยา
541 Analysis in Criminology Theories

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

542 พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา
542 Psychological Aspects of Criminal Behavior

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

543 การควบคุมทางสังคมขั้นสูง : แนวทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
543 Advanced Social Control: Theories and Practice

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

570 การฝกงาน
570 Internship

6 (0-0-36)

5.2 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม จํานวน
21 หนวยกิต

-7-

สมสค
SHSS

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
560 การสัมมนาเฉพาะเรื่องในดานอาชญาวิทยาและสังคม
3 (3-0-0)
560 Special Topics Seminar in Criminology and Society

สมสค
SHSS

562 การสัมมนาระดับสูง ในทฤษฎีอาชญาวิทยา
562 Advanced Seminar in Criminology Theory

สมสค
SHSS

563 ประวัติความเปนมาของกฎหมายอาญา อาชญากรรมและการควบคุมสังคม 3 (3-0-0)
563 History of Criminal Law, Crime and Social Control

สมสค
SHSS

564 การวิเคราะหสภาพเหตุการณปจจุบันในระบบงานศาลยุติธรรม
564 Analysis of Contemporary issues in the Judicial System

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

565 การวิเคราะหสภาพเหตุการณปจจุบันในการปฏิบัตติ อผูกระทําผิด
565 Analysis of Contemporary Issues in Corrections

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

566 การศึกษาเปรียบเทียบดานอาชญากรรมและงานยุตธิ รรม
566 Comparative Studies of Crime and Criminal Justice

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

567 การประเมินผลของโครงการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
564 Evaluation of Criminal Justice Programme

3 (30-0)

3 (3-0-0)

5.3 รายวิชาบังคับเลือก (เลือก 2 วิชาของสาขาวิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
จํานวน 6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
สมสค 501 แนวคิดทางสังคมศาสตรกับสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-0)
SHSS
501 Perspectives in Social Sciences and Human Rights

-8หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

502 พัฒนาประชาธิปไตยศึกษาและสิทธิมนุษยชน
502 Democratic Development and Human Rights

สมสค
SHSS

536 พลวัตรประชากรกับสิ่งแวดลอม
536 Population Dynamics and the Environment

สมสค
SHSS

568 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
568 Criminal Justice Administration

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

569 การศึกษาสภาพเหตุการณปจจุบันในการบังคับใชกฎหมาย
569 Contemporary Issues in Law Enforcement

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

504 อาชญากรรมและสิ่งแวดลอม
504 Crime and Environment

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

504 อาชญากรรมและสิ่งแวดลอม
504 Crime and Environment

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

505 อาชญากรรมองคกร
505 Organized Crime

3 (3-0-0)

สมสค

506 การระงับความขัดแยง ความรุนแรงในครอบครัวและการแทรกแซง
ทางกฎหมาย
3 (3-0-0)
506 Family Violence and Legal Intervention

SHSS
สมสค
SHSS

545 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและปญหาของเยาวชน
545 Juvenile Delinquency and Problems of Youth : Prevention,
Dynamics and Treatment

3 (3-0-0)

3 (3-0-0)

-9หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

546 อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ
546 Crime and Public Policy

สมสค
SHSS

547 ยาเสพติด อาชญากรรมและสังคม
547 Drugs, Crime and Society

สมสค
SHSS

548 พัฒนาการและแนวโนมในนโยบายยาเสพติด
548 Development and Trends in Drug Policy

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

549 เหยื่อวิทยา
549 Victimology

3 (3-0-0)

3 (3-0-0)

5.4 รายวิชาบังคับสําหรับ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและสังคม จํานวน 21 หนวยกิต
สมสค
SHSS

544 เศรษฐกิจและอาชญากรรม
544 Economics and Crime

สมสค

545 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน และปญหาของเยาวชน
3 (3-0-0)
ในดานการปองกัน กลไก และการแกไข
545 Juvenile Delinquency and Problems of Youth: Prevention, Dynamics
And Treatment

SHSS

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

546 อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ
546 Crime and Public Policy

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

547 ยาเสพติด อาชญากรรม และสังคม
547 Drugs, Crime and Society

3 (3-0-0)
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สมสค
SHSS

549 เหยื่อวิทยา
549 Victimology

สมสค
SHSS

550 การศึกษาอิสระ
550 Directed Individual Study

สมสค
SHSS

561 สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย
561 Women, Crime and the Law

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
3 (3-0-0)

3 (3-0-0)

3 (3-0-0)

5.5 รายวิชาบังคับเลือก (เลือก 2 วิชาของสาขาวิชาเอก อาชญาวิทยาและสังคม จํานวน 6 หนวยกิต
สมสค
SHSS

504 อาชญากรและสิ่งแวดลอม
504 Crime and Environment

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

505 อาชญากรรมองคกร
505 Organized Crime

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

506 การระงับความขัดแยง ความรุนแรงในครอบครัวและการแทรกแซง
ทางกฎหมาย
3 (3-0-0)
506 Family Violence and Legal Intervention

สมสค
SHSS

537 สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม
537 Sociology of the Environment

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

548 พัฒนาการและแนวโนมในนโยบายยาเสพติด
548 Development and Trends in Drug Policy

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

560 การสัมมนาเฉพาะเรื่องในดานอาชญาวิทยาและสังคม
560 Special Topics Seminar in Criminology and Society

3 (3-0-0)
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SHSS

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝกงาน)
563 ประวัติความเปนมาของกฎหมายอาญา อาชญากรรมและการ
ควบคุมทางสังคม
3 (3-0-0)
563 History of Criminal Law, Crime and Social Control

สมสค
SHSS

566 การศึกษาเปรียบเทียบดานอาชญากรรมและงานยุตธิ รรมทางอาญา
566 Comparative Studies of Crime and Criminal Justice

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

568 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
568 Criminal Justice Administration

3 (3-0-0)

สมสค
SHSS

611 การขยายเมืองและการกระจายประชากร
611 Urbanization and Population Distribution

3 (3-0-0)

สมสค

6. วิทยานิพนธ
สมสค 699 วิทยานิพนธปริญญาเอก
SHSS
699 Dissertation

36/48 (0-108/144-0)

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนจะตองสอบผานวิชาแกน (Core Course) จํานวน 24 หนวยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 21 หนวยกิต และวิชาบังคับเลือกในแตละสาขา จํานวน 6 หนวยกิต
รวม 51 หนวยกิต นักศึกษาจึงจะมีสิทธิเขาสอบ Qualifying Examination และ Comprehensive
Examination และเมื่อผานการสอบแลวเทานั้น จึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม
ปการศึกษา 2551 เทอม 1/2551 ป 1 (โปรแกรม B)
รายวิชา
ผูรับผิดชอบ
SHSS 507 Advanced Research Methodology in ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
Criminology
SHSS 539 Development and Crime
รศ.ดร.ธัญญธร อินศร และคณะ
SHSS 541 Analysis in CriminologyTheories
ผศ.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี
SHSS 542 Psychological Aspects of Criminal ผศ.ดร.วีณา ศิริสุข
Behavior
ปการศึกษา 2551 เทอม 1/2551 ป 2 (โปรแกรม B)
วิชาบังคับสําหรับสาขาวิชาเอก 4 วิชา
รายวิชา
ผูรับผิดชอบ
SHSS 544 Economics and Crime
อ.ดร.อารยัน ตระหงาน
SHSS 545 Juvenile Delinquency and Problems ผศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร และ
of Youth: Prevention, Dynamics and
อ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
Treatment
SHSS 549 Victimology
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
SHSS 561 Women, Crime and the Law
รศ.ดร.ธัญญธร อินศร

-13ปการศึกษา 2551 เทอม 1/2551 ป 2 (โปรแกรม B)
วิชาบังคับสําหรับสาขาวิชาเอก 4 วิชา
รายวิชา
ผูรับผิดชอบ
SHSS 563 History of Criminal Law, Crime and รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
Social Control

SHSS 565 Analysis of Contemporary Issues

ผศ.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี

in Corrections

SHSS 566 Comparative Studies of Crime

อ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล

And Criminal Justice

SHSS 567 Evaluation of Criminal Justice
Programme

ผศ.ดร.ศิริพร แยมนิล และ
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด

ปการศึกษา 2551 เทอม 1/2551 ป 3
รายวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบรวบยอด

ผูรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ปการศึกษา 2551 เทอม 2/2551 ป 1 (โปรแกรม A)
วิชาบังคับพื้นฐาน 2 วิชา
วิชาบังคับสําหรับสาขาวิชาเอก 2 วิชา
รายวิชา
ผูรับผิดชอบ
SHSS 508 Advanced Statistical Analysis in
รศ.ดร.สุรีย กาญจนวงศ
Criminology
SHSS 543 Advanced Social Control: Theories รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
and Practice
SHSS 546 Crime and Public Policy
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
SHSS 547 Drugs, Crime and Society
ผศ.ดร.สุณีย กัลปยะจิตร

-14ปการศึกษา 2551 เทอม 2/2552 ป 1 (โปรแกรม B)
วิชาบังคับพื้นฐาน 2 วิชา
วิชาบังคับสําหรับสาขาวิชาเอก 2 วิชา
รายวิชา
ผูรับผิดชอบ
SHSS 508 Advanced Statistical Analysis in
รศ.ดร.สุรีย กาญจนวงศ
Criminology
SHSS 543 Advanced Social Control: Theories
And Practice
SHSS 562 Advanced Seminar in Criminology
Theory
SHSS 564 Analysis of Contemporary issues in the
Judicial System

ปการศึกษา 2551 เทอม 2/2551 ป 2 (โปรแกรม
วิชาบังคับพื้นฐาน 1 วิชา
วิชาบังคับสําหรับสาขาวิชาเอก 1 วิชา
วิชาเลือก 2 วิชา
รายวิชา
SHSS 550 Directed Individual Study
SHSS 568 Criminal Justice Administration
SHSS 505 Organized Crime
SHSS 570 Internship

รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
อ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
รศ.ดร.สุรีย กาญจนวงศ

A)

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
รศ.ดร.สุรีย กาญจนวงศ
ผศ.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด และคณะ
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ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
หมวด 8 การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ขอ 55 การทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
55.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา หรือประธานหลักสูตร
55.2 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธแลว นักศึกษาจะตองจัดทํา
โครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเปนภาษาอังกฤษ เสนออาจารยทปี่ รึกษาโครงราง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหประกอบดวย หัวขอ
ตอไปนี้
55.2.1 หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
55.2.2 ทีม่ าหรือความสําคัญของปญหา
55.2.3 แนวทางการศึกษาวิจยั
55.2.4 เครื่องมือและการวิเคราะหขอมูล
55.2.5 แผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
55.2.6 รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนีเ้ ปนไปตามความตองการของแตละหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) กอน จึงจะมีสทิ ธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
55.3 นักศึกษาตองสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธภายใน 2 ภาคการศึกษานับแต
เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธครั้งแรก กรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบได
ภายใน 2 ภาคการศึกษา ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมทัง้ ขออนุมัติกาํ หนดสอบโครงราง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษาโครงราง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และประธานหลักสูตร

-1655.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวมทัง้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เมือ่ นักศึกษาไดสอบโครงราง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธผา นเรียบรอยแลว
55.5 การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ สามารถกระทําไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
55.6 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
55.6.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอกใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ
55.6.2 นักศึกษาระดับปริญญาโทใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ ยกเวนในกรณีทวี่ ิทยานิพนธหรือสารนิพนธบางเรื่องที่อาจจําเปนตองใชภาษาไทยใน
การเขียน ใหคณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธเปนผูพ ิจารณาและ
เสนอความเห็นใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาและใหความเห็นชอบ
55.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตรตองทําหนาที่
ตรวจสอบและปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยตอง
ติดตอกับนักศึกษาเพื่อติดตามการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งการติดตอนี้ ไมจําเปนตองใหนักศึกษามาพบดวยตนเอง สามารถติดตอผาน
ระบบสื่อสารตางๆ ได และจัดทํา หลักฐานการติดตอกับนักศึกษาเพื่อเก็บไวอางอิง
55.8 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงการประเมินผล
ความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารที่
นักศึกษา รายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในภาคเรียนทีน่ ักศึกษา
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธในภาคเรียนตอไป ไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา ในระหวางที่นกั ศึกษายังทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไมเสร็จสิ้น

-17ขอ 56 การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
56.1 นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เมื่อ
56.1.1 ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันสําหรับการทําวิทยานิพนธ หรือไมนอยกวา 45 วัน
สําหรับการทําสารนิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหวั ขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
56.1.2 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน หลักสูตร
ไดรับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑที่กาํ หนด และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00
56.1.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
56.1.4 สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
56.1.5 ไดรับความเห็นชอบจากคณะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหทาํ
การขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได
56.1.6 เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่เขียนดวยภาษาตามที่ไดรับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอา นลวงหนา
กอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ อยางนอย 15 วัน
56.2 ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ
กําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง
56.3 การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและ
ผูสนใจอื่นๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลาและสถานทีท่ ี่บัณฑิตวิทยาลัยได
ระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
56.3.1 กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไมสามารถมาทําการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตามกําหนด ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีคาํ สั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธออกไป
จนกวาจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได
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(2) หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการสอบ ผูนั้นหรือ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนด
เดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร และตองชี้แจงสาเหตุของการที่
กรรมการสอบไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้
กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพื่อขออนุมัติผลการ
สอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(3) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมมาสอบในวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
กรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตอง ชี้แจงสาเหตุ
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร พรอมทั้งแจงผลการตรวจ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธเพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
56.4 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
56.4.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธอภิปราย แสดงความคิดเห็นและลงมติ "ลับ" ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
ตามเกณฑ ดังนี้
(1) "ผาน" หมายถึง การทีน่ ักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ และตอบขอซักถามไดเปนทีน่ าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที
(2) "ผานโดยมีเงือ่ นไข" หมายถึง การที่นกั ศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
มีความเห็นวาสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือวิธีการเรียบเรียง
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอแนะ
ไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ กําหนด
ระยะเวลาทีน่ กั ศึกษาตองดําเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามความ
เหมาะสม แตตองไมเกิน 90 วันสําหรับการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ และไมเกิน 30 วัน
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สําหรับการแกไขปรับปรุงสารนิพนธ นับแตวันที่นกั ศึกษาทราบผลการ ตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
(3) "ไมผาน" หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธ ใหเปนทีพ่ อใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และ/หรือ ไม
สามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได ซึ่งเปนการ
แสดงวานักศึกษาผูน ั้นไมมคี วามเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนไดทํา
กรณีนักศึกษาสอบไมผานนี้ ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ แจงให
นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม ตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่
กําหนดให และนักศึกษาตองขอสอบตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอกี
ครั้ง เมื่อ สิ้นสุดระยะเวลาทีก่ ําหนดไวและลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย
56.4.2 กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวา จะเปนกรณีที่สอบ "ผานโดย
มีเงื่อนไข" หรือสอบ "ไมผาน" ใหนกั ศึกษาแจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการ
ปฏิบัติงานตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ และประธาน หลักสูตร มิฉะนัน้ ผลการสอบจะถูกปรับเปน "ตก" นักศึกษาจะตอง
ชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม พรอมทัง้ เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ใหมทงั้ หมด
56.5 การสงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
56.5.1 กรรมการสอบผูเปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลักตองแจงผลการตัดสิน
การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหนักศึกษาทราบอยางเปนลายลักษณอักษร ภายใน 5
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
56.5.2 กรรมการสอบผูเปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลักตองสงผลการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร ภายใน
15 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
56.6 นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณทจี่ ัดพิมพตาม
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จํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไมเกิน 21 วันนับ
แตวันที่ปรากฏ ผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ "ผาน"
หากนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูล
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หลังจากวันทีป่ รากฏผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
"ผาน" เกินกวา 21 วัน ใหถือวาเปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับ
การลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารลาชาตองไมเกินระยะเวลา 90 วัน
หลังจากวันครบกําหนดสงวิทยานิพนธ
56.7 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยยังไมไดรับรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธพรอมแผนบันทึก
ขอมูลวิทยานิพนธหรือสารนิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดสงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนและเริ่ม ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมทงั้ หมด
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สา ขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และสังคม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 (2 มิถุนายน 2551- 3 ตุลาคม 2551)
ชั้นปที่ 1 จํานวนนักศึกษา 15 คน
ชื่อวิชา

ลักษณะ
วิชา
SHSS 507 Advanced Research ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด บังคับ
Methodology In Criminology
SHSS 539 Development and
Crime
SHSS 541 Analysis in
Criminology Theories
SHSS 542 Psychological
Aspects of Criminal Behavior

อาจารยผูรับผิดชอบวิชา

วัน/เวลา
อ. 09.00-12.00 น.

รศ.ดร.ธัญญธร อินศร/อ.ดร.
บังคับ
โชคชัย สุทธาเวศ
ผศ.ดร.ชาญคณิต ก.สุริยะมณี บังคับ

อ.13.00-16.00 น.

ผศ.ดร.วีณา ศิริสุข

พฤ. 13.00-16.00 น.

บังคับ

สถานที่

พฤ.09.00-12.00 น.

ชั้นปที่ 2 โปรแกรม (B) จํานวนนักศึกษา 8 คน
อาจารยผูรับผิดชอบวิชา
ชื่อวิชา
HSS 544 Economics and Crime
SHSS 545 Juvenile
Delinquency and
Problems of Youth: Prevention
Dynamics and Treatment
SHSS 549 Victimo logy
SHSS 561 Women, Crime and
the Law

อ.ดร.อารยัน ตระหงาน
ผศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร/
รศ.ดร.สุรีย กาญจนวงศ

ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
รศ.ดร.ธัญญธร อินศร/
ผศ.ดร.ศิริพร แยมนิล

ลักษณะ
วิชา
บังคับ
บังคับ

วัน/เวลา
พฤ.09.00-12.00 น.
อ.09.00-12.00 น.

บังคับ
บังคับ

อ.13.00-16.00 น.
พฤ.13.00-16.00 น.

สถานที่

-22รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และสังคม ชั้นปที่ 1 (รอบที่ 1)
นายคทา อาวสุวรรณ
นายศุภกร ปุญญฤทธิ์
ที่อยู:ที่อยู:98 ซอยสารภี 2 ถนนลาดหญา
49/44 หมูที่ 5 ซอยบางกรวย ซอย 11
แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน
ถนนบางกรวย แขวงบางกรวย เขตบางกรวย
กรุงเทพมหานคร 10600
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. (ที่บาน) 02-4375256
โทร.(ที่บาน) 02-4470242
โทร.(มือถือ) 081-7320616
โทร.(มือถือ) 0818677952
E-Mail kathachoo@hotmail.com
โทร.(ที่ทํางาน) 02-2645958-9 ตอ 245
นางสาวอัญญาภิลักษณ รักขิตธรรม
นางสาวเปรมฤดี บุญตามชวย
ที่อยู:ที่อยู:112/24 หมูที่ 5 ซอยทวีสุข ถนนติวานนท
50/5 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
แขวงบานกลาง เขตเมืองปทุมธานี
จ.นครปฐม 73170
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.(มือถือ) 089-6648862
โทร.(ที่บาน) 02-5980640
โทร.(มือถือ) 083-9254652
โทร.(ที่ทํางาน) 02-5154334

-23รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และสังคม ชั้นปที่ 1 (รอบที่ 2
นางสาวผกาวดี ประดับคํา
ที่อยู:56/47 หมูที่ 10 ซอยเดชเจริญ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคูคต เขตลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร.(ที่บาน) 02-5311140, 02-1919711
โทร.(มือถือ) 086-7559595
โทร.(ที่ทํางาน) 02-5816325
นายธนรัตน ทั่งทอง
ที่อยู:225/34 หมูที่ 13 ซอยหลังศูนยราชการ 20
ถนนหลังศูนยราชการ แขวงในเมือง เขตเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
โทร.(มือถือ) 081-2654785
โทรสาร 02-5412379
โทร. (ที่ทํางาน) 02-5128358
นางสาวสุรียฉาย พลวัน
ที่อยู:29 ซอยลาดพราว 138 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานค 10240
โทร. (ที่บาน) 02-3771074
โทร.(มือถือ) 089-1990910
โทรสาร 02-3771074

ร.ต.ท.หญิงศศิญา ธรรมกถิกานนท
ที่อยู:339 ถนนดาวขาง แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร.(ที่บาน) 02-6687540
โทร.(มือถื่อ) 081-4535799
โทร. (ที่ทํางาน) 12-4410101 ตอ 123
นางสาวเพชราภรณ มงพลเมือง
ที่อยู:88/13 หมูที่ 8 เขตหางดง ถนนเชียงใหม-หางดง
แขวงบานแหวน จังหวัดเขียงใหม 50230
โทร.(ที่บาน) 053-336337
โทร. (มือถือ) 081-5307777
โทรสาร 053-336337
E-Mail iiiaaa@hotmail.com
ร.ต.ต.ปริทรรศน แสงทองดี
ที่อยู:286/4 หมูที่ 4 แขวงสนามชัย เขตเมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.(ที่บาน) 035-525338
โทร.(มือถือ) 081-9426889
E-Mail: tiang.72@hotmail.com

ที่ปรึกษา :ผศ.ประกายรัตน สุขุมาลชาติ
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ
เตรียมขอมูล/จัดทําขอมูล/ออกแบบปก
สถานที่พิมพ
หนวยงาน

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรมและสังคม
นางพรพิมล จิตซื่อ
งานบริการวิชาการและการศึกษา
ภาควิชาสังคมศาสตร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร.02-8002840-79 ตอ 1259
โทรสาร 02-4419324
E-Mail: shpcs@mahidol.ac.th

