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สาขา อาชญาวิิทยาและนิติิวิิทยาศาสติร์
Criminology and Forensic Science

ชื่อปริญญา  	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

	 	 	 :					Bachelor	of	Science	(Criminology	and	Forensic	Science)

	 	 	 :	 วท.บ.	(อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

	 	 	 :	 B.Sc.	(Criminology	and	Forensic	Science)

ปรัชญา   ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ปรัชญา

  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม	 คณะ

วิทยาศาสตร์	และคณะเทคนิคการแพทย์	ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา	การบริหารงานยุติธรรม

และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน	เพ่ือผลติบณัฑิตทีม่คีวามรูแ้บบสหวิทยาการ	(ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญา

วิทยา	 วิทยาศาสตร์	 นิติศาสตร์	 และการบริหารงานยุติธรรม)	และน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการ

ยุติธรรม

	 						 หลักสูตรน้ีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์	 ที่สามารถท�างาน

ในหน่วยงานราชการ	และเอกชนทีเ่ก่ียวข้องกับงานนติวิิทยาศาสตร์	และการบรหิารงานยุตธิรรม	บณัฑิตเหล่า

น้ีจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย	ด้วยการอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา

มากขึน้	ซึง่จะท�าให้กระบวนการยุตธิรรมมคีวามถูกต้อง	และน่าเชือ่ถือมากขึน้	อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย						

โดยรวม

  ความส�าคัญ

	 	 การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม	 เป็นการศึกษาในลักษณะ													

“สหวทิยาการ”	มกีาร	“บรูณาการศาสตร์”	ทีเ่ก่ียวข้อง	(ซึง่ประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญาวทิยา	วิทยาศาสตร์	

นิติศาสตร์	 และการบริหารงานยุติธรรม)	 เพ่ือน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมท้ังในแง่มุมของสังคมวิทยา	

จิตวิทยา	กฎหมาย	การเมือง	 	 การปกครอง	 เศรษฐกิจ	และส่ือสารมวลชน	 ขณะเดียวกัน	 การศึกษาด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นบูรณาการศาสตร์	เช่นกัน	โดยรวมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	กฎหมาย	และ

สังคมวิทยา	

	 	 ปัจจุบัน	ปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน	ท�าให้กระบวนการ

ยุตธิรรมของไทยต้องอาศยัความรูน้ติวิทิยาศาสตร์และอาชญาวิทยามาประยุกต์ใช้	เพ่ืออ�านวยความยุตธิรรม

ของสังคมไทย	การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	นับเป็นเรื่องส�าคัญของประเทศไทย
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 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

	 1.3.1	 เพ่ือผลติบณัฑิตให้มคีวามรู	้ความสามารถด้านวิชาการ	การประยุกต์	และบรูณาการศาสตร์

ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 1.3.2	 เพ่ือส่งเสริม	สนับสนุน	 ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้	 ความสามารถในการ

คิด	วิเคราะห์	และน�าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน			ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

	 1.3.3	 เพ่ือสนับสนุน	ผลักดัน	 ให้สังคมได้ตระหนัก	 เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหา	และก�าหนด

มาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม

	 1.3.4	 เพ่ือพัฒนาองค์ความรูท้างด้านอาชญาวิทยาและนิตวิิทยาศาสตร์ให้เป็นการศกึษาแบบสห

วิทยาการส�าหรับเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 

	 	 1)		 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																	 9									 หน่วยกิต

	 	 2)		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์															 3								 หน่วยกิต

	 	 3)		 กลุ่มวิชาภาษา	 																																																 15							 หน่วยกิต

	 	 4)		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา																									 3							 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ      90 หน่วยกิต   

	 	 1)	 วิชาชีพ	–	บังคับ		 	 	 	 81	 หน่วยกิต

	 	 2)	 วิชาชีพ	–	เลือก	 	 	 	 	 9	 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ

	 1.	 นักนิติวิทยาศาสตร์

	 2.	 นักอาชญาวิทยา

	 3.	 นักวิชาการยุติธรรม

	 4.	 นักวิจัย

	 5.	 เจ้าของธุรกิจบริษัทเอกชนด้านการรักษาความปลอดภัยและธุรกิจอื่นๆ

	 6.	 มีคุณสมบัติสอบบรรจุข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 กระทรวงยุติธรรม	ส�านักศาล

ยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	 กรมคุมประพฤติ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ	ฯลฯ

	 7.	 บริษัทเอกชนด้านการวางแผนระบบความปลอดภัย	เช่น	ปตท.	รถไฟฟ้าใต้ดิน	(MRT),	Tesco	

Lotus	ฯลฯ

	 8.	 ท�างานกับหน่วยงาน/	องค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	มูลนิธิ	Hanns	Seidel	Foundation	(องค์กร

ที่อยู่ในก�ากับของทางสถานทูตเยอรมัน	ประจ�าประเทศไทย)

	 9.	 ภาคประชาสังคม	เช่น	งานด้านสิทธิมนุษยชน	ความรุนแรงในครอบครัว	ฯลฯ

	 10.	 ศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโทและเอก	(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)	
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	102	Police	Administration				 3(3-0-6)	
        Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	202	Criminological	Theory				 3(3-0-6)
CJA	204	Criminal	Laws	and	Crime		 3(3-0-6)
BCH	201	Basic	Biochemistry			 4(3-3-8)
PSO	100		Basic	Physiology		 3(3-0-6)
        Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 
CJA	301	Crime	Scene	Management		 3(3-0-6)
	 			 and	Investigation	 	 	
CJA	304	Introduction	to	Business	Law		 3(3-0-6)
	 			 and	Crime																							
BMS	403	Microscopic	Anatomy																									3(2-3-6)
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 12 Credits

แผนการศึกษา หลักสูติร วิท.บ. สาขา อาชญาวิิทยาและนิติิวิิทยาศาสติร์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	101	Justice	Administration	and				 3(3-0-6)
	 			 Laws	in	Daily	Life
RSU	111	Dharmacracy													 2(2-0-4)
XXX							Languages																																																																																						3(X-X-X)
         Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	103	Police	Tactics		 	 3(3-0-6)
CHM	129	Introduction	to	Chemistry	 4(3-3-8)
BIO	131	General	Biology																				 3(3-0-6)
BIO	132	General	Biology	Laboratory					 1(0-3-2)
         Total 11 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
	CJA	201		The	Principle	of	Forensic		 3(3-0-6)
	 			 Science,	and	Law					 	
ANA	100	Basic	Anatomy			 	 3(2-3-6)
CHM	230	Basic	Analytical	Chemistry			 3(2-3-6)
PHY	135		Life	Science	Physics		 3(2-3-6)
         Total 12 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	402	Human	Rights,	Ethics,	and		 3(3-0-6)
	 			 Good	Governance			 	
   
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	325	Research	Methodology			 2(2-0-4)
CJA	391	Criminalistics		 	 3(3-0-6)
CJA	406	Computer	Forensics	and		 3(3-0-6)
	 			 Computer	Law			 	 	
MIC	305	Microbiology	and	Immunology		 4(3-3-8)
PAT	207	Pathophysiology	for	Criminology	2(2-0-4)
	 			 and	Forensic	Science	Student		 	
PMC	101	General	Pharmacology		 1(1-0-2)
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 18 Credits 
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA	401		Integration	of	Criminology		 3(3-0-6)
	 			 	and	Forensic	science		 	
CJA	491	Senior	Project			 	 3(0-9-5)
CJA	408	Forensic	Toxicology		 3(2-3-6)
BMS	418	Toxicology		 	 3(2-3-6)
        Total 12 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	411	Practical	Training			 3(0-35-18)	
       Total 3 Credits 
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA	497		Cooperative	Education		 6(0-35-18)	
       Total 6 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

แผนสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	102	Police	Administration				 3(3-0-6)	
       Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	202	Criminological	Theory				 3(3-0-6)
CJA	204	Criminal	Laws	and	Crime		 3(3-0-6)
BCH	201	Basic	Biochemistry			 4(3-3-8)
PSO	100		Basic	Physiology		 3(3-0-6)
       Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 
CJA	301	Crime	Scene	Management		 3(3-0-6)
	 			 and	Investigation	 	 	
CJA	304	Introduction	to	Business		 3(3-0-6)
	 			 Law	and	Crime																							 	
BMS	403	Microscopic	Anatomy									 3(2-3-6)
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 12 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	101		Justice	Administration	and						3(3-0-6)	 	
	 			 Laws	in	Daily	Life
RSU	111	Dharmacracy																 2(2-0-4)
XXX							Languages																																																																																						3(X-X-X)
         Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	103	Police	Tactics		 	 3(3-0-6)
CHM	129	Introduction	to	Chemistry	 4(3-3-8)
BIO	131	General	Biology																				 3(3-0-6)
BIO	132	General	Biology	Laboratory					 1(0-3-2)
         Total 11 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA	201		The	Principle	of	Forensic		 3(3-0-6)
	 			 Science,	and	Law					 	
ANA	100	Basic	Anatomy			 	 3(2-3-6)
CHM	230	Basic	Analytical	Chemistry			 3(2-3-6)
PHY	135		Life	Science	Physics		 3(2-3-6)

         Total 12 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA	402	Human	Rights,	Ethics,	and		 3(3-0-6)
	 			 Good	Governance			 	
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA	325	Research	Methodology			 2(2-0-4)
CJA	391	Criminalistics		 	 3(3-0-6)
CJA	406	Computer	Forensics	and		 3(3-0-6)
	 			 Computer	Law			 	 	
MIC	305	Microbiology	and	Immunology		 4(3-3-8)
PAT	207	Pathophysiology	for		 2(2-0-4)
	 			 Criminology	and	Forensic	Science	
	 			 Student		 	 	
PMC	101	General	Pharmacology		 1(1-0-2)
XXX	วชิาชพี-เลอืก																																																																						3(X-X-X)
        Total 18 Credits 
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA	401	Integration	of	Criminology		 3(3-0-6)
	 			 and	Forensic	science		 	
CJA	491	Senior	Project			 	 3(0-9-5)
CJA	408	Forensic	Toxicology		 3(2-3-6)
BMS	418	Toxicology		 	 3(2-3-6)
        Total 12 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1 
CJA	497		Cooperative	Education		 6(0-35-18)
        Total 6 Credits
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หลักสูตร อ�ชญ�วิิทย�และนิติวิิทย�ศ�สตร์  
(Criminology and Forensic Science)

กลุ่มวิชาชีพ - บังคับ

ANA 100  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3 (2-3-6)
  (Basic Anatomy)

  โครงสร้างของมนุษย์ วิธีการจ�าแนกระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้อเยื่อ หน้าที่ของ

อวัยวะ การเจริญพัฒนา การช�ารุดเสียหายและการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ การปลูกถ่ายอวัยวะ สารพันธุกรรม 

การเจริญพันธุ์ และการเจริญเติบโต 

BCH 201  ชีวเคมีพื้นฐาน  4 (3-3-8)
  (Basic Biochemistry)
  วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
  โครงสร้างและหน้าทีข่องสารชวีโมเลกุล ได้แก่ โปรตนี คาร์โบไฮเดรต ไขมนั กรดนิวคลอิกิ วิตามนิ 
ในแง่การสงัเคราะห์ การย่อย การดดูซมึ เมตาบอลซิมึ การก�าจดัออก ความผดิปกตทิางพันธุกรรม ปัญหาทาง
ด้านโภชนาการ และการป้องกัน

BIO 131  ชีววิทยาทั่วไป  3 (3-0-6)
  (General Biology)
  อาหารและพลงังานส�าหรบัการด�ารงชวิีต การผสมผสานของร่างกายโครงสร้างและการท�างาน
ของเซลล์ การสืบทอดเผ่าพันธุ์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตวิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์
 
BIO 132  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป     1(0-3-2)
   (General Biology Laboratory)
  การใช้กล้องจลุทรรศน์ เซลล์ เน้ือเย่ือ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิง่มชีวิีต 
การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในแหล่งน�้าจืด พฤติกรรมของสัตว์ 
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BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3 (2-3-6)
  (Microscopic Anatomy)
  วิชาบังคับก่อน: ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  
   หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์ เยื่อบุผิวเนื้อเยื่อ เกี่ยว
พัน กระดูกอ่อน กระดูก เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตามระบบ ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบสืบพันธุ์และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์
    
BMS 418 พิษวิทยา  3 (2-3-6)
  (Toxicology)                                                                        
  สารพิษและการจ�าแนกชนิด สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด
พิษ พิษจลนศาสตร์ พิษพลศาสตร์ แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและยา พืชและสัตว ์
สิ่งแวดล้อม กลไก และพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเสี่ยงจากสารพิษองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา
                            
CHM 129 เคมีเบื้องต้น 4 (3-3-8)
  (Introduction to Chemistry)
   ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรด-ด่าง เคมี
ไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี เคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาทางเคมี สารประกอบอินทรีย์

CHM 230 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น         3 (2-3-6)
  (Basic Analytical Chemistry)
  วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
   ขั้นตอนของการวิเคราะห์  การเตรียมสารละลาย และสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์โดย
การวัดปริมาตรในสมดุลเคมีและไอออนต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยน�้าหนัก การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ยูวี/วิ
สิเบิล สเปกโตรสโคปี ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  อะตอมมิก
แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
               
CJA 101     กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3 (3-0-6)                  
  (Justice Administration and Laws in Daily Life)
     แนวคดิ หลกัการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติ
และพัฒนาการของกระบวนการยุตธิรรมสากล ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายส�าคญัในการ
ด�าเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม 
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CJA 102 การบริหารงานต�ารวจ            3 (3-0-6)                   
  (Police Administration) 
  ความหมาย บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของต�ารวจ แนวคิดการบริหารจัดการภาค
รัฐ การพัฒนาระบบงานต�ารวจเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การท�างานของต�ารวจตามมาตรฐานสากล หลัก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการท�างานของต�ารวจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการงานต�ารวจ 
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนนุการท�างานระดับสถานตี�ารวจ ความส�าคญัของการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภายในองค์กรต�ารวจ และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม
 
CJA 103 ยุทธวิธีต�ารวจ 3(3-0-6) 
  (Police Tactics) 
  แนวคิด ประโยชน์ของยุทธวิธีต�ารวจ หลักการสังเกต การจดจ�าและการบันทึกต�าหนิรูปพรรณ 
สัณฐานผู้ต้องสงสัย การน�ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากคนร้าย หรือเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน 
การป้องกันการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม เทคนคิการป้องกันการเกิดอาชญากรรมโดยการจดัสภาพแวดล้อม 
การท�าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพ่ือสนับสนุน กิจการงานต�ารวจตามหลักกฎหมายอาญา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
CJA 201 หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย  3 (3-0-6)
  (The Principles of Forensic Science, and Law) 
  ประวัติของนิติวิทยาศาสตร์ หลักการและมาตรฐานของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวนกับงานนิติวิทยาศาสตร์

CJA 202 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 (3-0-6)
  (Criminological Theory) 
  ฐานคติและแนวคิดที่เป็นต้นก�าเนิดของศาสตร์ทางอาชญาวิทยา พัฒนาการของทฤษฎีและ
ความรู้ในเชิงสหวิทยาของหลักการทางอาชญาวิทยา ธรรมชาติของสังคมกับอาชญากรรม การอธิบาย
ปรากฏการณ์อาชญากรรมด้วยแนวคิด และทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา เช่น อาชญากรรมคอปกขาว 
พฤตกิรรมต่อต้านสังคม ทฤษฎีการคบหาสมาคมทีแ่ตกต่างกัน  ทฤษฎีความกดดนัทางสังคม ทฤษฎตีตีรา และ
ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม เป็นต้น  รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคในการรวมทฤษฎีเพื่อแสวงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 
CJA 204 หลักกฎหมายอาญากับอาชญากรรม 3 (3-0-6)
  (Criminal Laws and Crime)
  ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา ลักษณะของการกระท�าท่ีกฎหมายบัญญัติว่า
เป็นความผิดอาญา นิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายอาญา มาตรการบังคับในทางอาญา การลงโทษทางอาญา 
มาตรการบังคับในทางอาญาอื่นๆ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการลงโทษ ดุลพินิจในการ
ก�าหนดโทษ การรอการก�าหนดโทษและการรอการลงโทษ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายอาญา
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CJA 301  การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ                                   3 (3-0-6)
  (Crime Scene Management and Investigation)
  การบรหิารจดัการสถานทีเ่กิดเหตุ ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับการตรวจสถานทีเ่กดิเหต ุได้แก่  การเต
รียมการ การเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุ การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ การส�ารวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น การ
ประเมนิวัตถุพยานและวางแผน การจดบนัทกึ การถ่ายภาพ การท�าแผนผงั การค้นหาวัตถุพยาน การเกบ็และ
บรรจหุบีห่อวัตถุพยาน การส�ารวจสถานท่ีเกิดเหตุครัง้สดุท้าย และการส่งคนืสถานทีเ่กิดเหต ุการวเิคราะห์และ
การย้อนล�าดับเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การฝึกปฏิบัติตรวจสถานที่จ�าลองในคดีต่างๆ

CJA 304 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นกับอาชญากรรม 3 (3-0-6)
  (Introduction To Business Law and Crime)
  ความรู้เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่
แนวคดิข้อกฎหมาย และการน�าไปปรบัใช้  ความรูเ้ก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ซึง่เป็นกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจโดยตรง อาทคิวามรูเ้ก่ียวกับบคุคล ทรัพย์และทรัพย์สนิ การท�านิตกิรรมและสญัญา ความ
รู้เรื่องหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กรณีการซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน 
ให้ เช่าทรัพย์และการเช่าซื้อ ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน การจ้างท�าของ รับขน และเก็บของในคลังสินค้า 
การค�า้ประกัน จ�านอง จ�าน�า การยืมและฝากทรพัย์ ตัวแทน นายหน้า และการประนปีระนอมยอมความ ความ
รูเ้รือ่งตัว๋เงิน สญัญาประกันภัยและประกันชวิีต ห้างหุน้ส่วนและบรษิทั ความรู้เก่ียวกับกฎหมายครอบครวัและ
มรดก  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายอาญาโดยสังเขป และ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
 
CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย 2 (2-0-4)
  (Research Methodology)
  หลกัการและวิธีการในการท�าวจิยัทางอาชญาวิทยาและนิตวิิทยาศาสตร์ความส�าคัญและ ทีม่า
ของปัญหาที่ท�าวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และความรู้ทาง
ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานและการน�าเสนอผลงานวิจัย
  
CJA 391 การพิสูจน์หลักฐาน  3 (3-0-6)
  (Criminalistics)
   ขอบเขตงานพิสูจน์หลักฐาน, เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน: รอยลาย
นิ้วมือและฝ่ามือ อาวุธปืน/ร่องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอื่น ๆ  เอกสาร, ยาเสพติดและสารพิษ,พยานหลัก
ฐานทางชีววิทยารวมทั้งพยานหลักฐานทางเคมี/ฟิสิกส์ การวิเคราะห์อาชญากรรมโดยน�าผลการตรวจพิสูจน์
มาบูรณาการกับข้อมูลจากการสืบสวน
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CJA 401 การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
  (Integration of Criminology and Forensic Science)
  บูรณาการองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ แนวทางการประสานงานใน
กระบวนการยุติธรรมอาทิ ต�ารวจอัยการ ศาล และหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อการ
ควบคุมอาชญากรรม ความส�าคัญของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมและกรณีศึกษา

CJA 402 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3 (3-0-6)
  (Human Rights, Ethics, and Good Governance) 
          หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน
ทศัน์เก่ียวกับสทิธิมนษุยชน นโยบายการพัฒนาของรฐัท่ีส่งผลต่อสิทธิมนษุยชน แนวคดิด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหา
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

CJA 406      คอมพิวเตอร์และกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ส�าหรับนิติวิทยาศาสตร์              3(3-0-6)           
                (Computer Forensics and Computer Law)
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ ที่น�าไปใช้ในสืบหาและการพิสูจน์
พยานหลกัฐานเพ่ือน�าไปสูก่ารลงโทษทางกฎหมาย และความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ส�าหรับ
นิติวิทยาศาสตร์              

CJA 411 การฝึกงาน   3 (0-35-18)
  (Practical Training)
  วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ฝึกงานในสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับนิตวิิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิรรม 
โดยใช้เวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
 
CJA 491 ปริญญานิพนธ์ 3 (0-9-5)
  (Senior Project)
  วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
  ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค�าตอบในขอบเขตเนื้อหาของวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์และ
การบริหารงานยุติธรรมบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ท�าการค้นคว้าในชั้นเรียน รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท�าตามแบบระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อน�ามาซึ่งผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
อย่างเป็นรูปธรรม น่าเชื่อถือ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก�ากับดูแล    
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CJA 497 สหกิจศึกษา  6 (0-35-18) 
  (Cooperative Education)
  วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
  การปฏิบติังานท่ีได้ก�าหนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านนิตวิิทยาศาสตร์
และอาชญาวทิยาและการบรหิารงานยุตธิรรม โดยมอีาจารย์ทีป่รกึษาโครงงานจากหน่วยงานท่ีปฏบิตังิานสห
กิจให้ค�าปรึกษา แนะน�า จัดท�าและน�าเสนอรายงาน โดยใช้เวลาในภาคปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 4 (3-3-8)
  (Microbiology and Immunology)
  วิชาบังคับก่อน : BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป
  จุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิตวิทยาและไวรัส โครงสร้างและหน้าที่ การเพาะ
เลีย้ง การสบืพันธ์ุและการเจรญิเตบิโต เมตาบอลสิมและพันธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์การควบคุมและการท�าลาย
จลุนิทรย์ี การก่อให้เกิดโรคและการตอบสนองของร่างกายต่อการตดิเชือ้ ระบบภมูคิุม้กัน ระบบคอมพลเีมนต์ 
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเกิดภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง 
      
PAT 207 พยาธิสรีรวิทยาส�าหรับนักศึกษาสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์       2 (2-0-4)
  (Pathophysiology for criminology and forensic science student) 
  กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเย่ือ เมื่อได้รับภยันตราย รวมทั้งการ
ตอบสนองของร่างกายต่อภยันตรายนั้นๆ ความผิดปกติของเซลล์ในการเจริญเติบโต พยาธิสภาพที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อม ภาวะทุพโภชนา โรคติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรม พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโลหิตและต่อมน�้าเหลือง 
ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ
 
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-3-6)
  (Life Science Physics)
  หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร์การเลื่อนต�าแหน่งและการหมุน พลศาสตร์การเลื่อน
ต�าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก�าลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
เน้ือเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบติัทางกายภาพของของไหล ความร้อนและอณุหพลศาสตร์ คลืน่เสยีง และการ
ได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์
นิวเคลียร์  
   
PMC 101  เภสัชวิทยาทั่วไป          1 (1-0-2)
       (General Pharmacology)
    หลักการใช้ยา  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การบริหารยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผล
ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้  ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้บ่อยและการติดตามระดับ
ยาในเลือด 
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PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน  3 (3-0-6)
  (Basic Physiology)
  การท�างานและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะระบบทางเดินอาหาร 
และระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
            
วิชาชีพ-เลือก                                                         

BMS 322  พันธุวิศวกรรม  3 (2-3-6)
   (Genetic Engineering)
   วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
  โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ เทคนิคทางพีซีอาร์ เอ็นไซม์ตัดจ�าเพาะและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสร้างการรคีอมบแินนท์พาหะ เทคนคิการขนส่งเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและการแสดงออกเป็นโปรตนี 
การท�าโปรตีนให้บริสุทธิ์หลักการของการหาล�าดับเบสในสายดีเอ็นเอ

CJA 205 จิตวิทยากับกระบวนการยุติธรรม 3 (3-0-6)
   (Psychology and Criminal Justice)
  แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกโดยเฉพาะในด้านลบซึ่งน�าไปสู่การกระท�าความผิด วิเคราะห์พฤติกรรม อารมณ์ บุคลิกภาพ
และจิตใจของอาชญากร อาทิ ความผิดปกติทางจิต การท�าความเข้าใจถึงหน้าท่ีหรือจุดประสงค์ต่างๆ ของ
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสังคม ศึกษาถึงสาเหตุ ข้ันตอน กลไกของระบบ
ประสาทในร่างกายซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ตลอดจนการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือสภาวะ
จิตผิดปกติจนน�าไปสู่การประกอบอาชญากรรมอธิบายปรากฏการณ์การกระท�าผิดของอาชญากร เพื่อน�าไป
สู่การบ�าบัด ฟื้นฟู ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกระท�าความผิดท่ีเกิดจากบุคคลเหล่านั้น และประยุกต์ด้าน
จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม

CJA 303 เด็กและเยาวชนกับอาชญากรรม 3 (3-0-6)
  (Youth and Crime) 
  กระบวนการสร้างสงัคมของเยาวชนและปัญหาต่างๆของเยาวชนด้วยการดท่ีูรปูแบบของการกระ
ท�าผดิในเยาวชนและความสมัพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุตธิรรมโดยพิจารณาจากกฎหมาย 
นโยบายและทฤษฎีต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นถึงการกระท�าความผิดของเยาวชน

CJA 306 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี                3 (3-0-6)
   (Cyber Crime and Technology)
  ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ อาชญากรรม
ทีก่ระท�าบนพ้ืนท่ีเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนคิในการสืบสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การจูโ่จม



คณะอาชญาวิิทยาและการบริหารงานยุติิธรรม Criminology and Justice Administration

Rangsit University Bulletin 2021-2022

ทางคอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์  การข่มขู่และการก่อการร้ายบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ (Cyber 
Terrorism) ระบบความมัน่คงทางคอมพิวเตอร์ วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางคดเีก่ียว
กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

CJA 307 เหยื่อวิทยา              3 (3-0-6)
  (Victimology)
  องค์ความรูเ้ก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรม แนวคดิ รูปแบบ ความหมายของค�าว่าเหย่ืออาชญากรรม 
ผลกระทบของการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม อาชญากรรมไร้เหย่ือ ความสัมพันธ์ของเหย่ืออาชญากร และ
สถาบันต่างๆ หรือหน่วยงานในสังคม เช่น สื่อสารมวลชน, ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ (NGOs) ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลต่อเหยื่ออาชญากรรม นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของ
กระบวนการยตุิธรรม รูปแบบ และวิธีการในการชดเชย ให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งข้อเสนอ
แนะ และมาตรการต่างๆ ที่น�ามาประยุกต์ใช้ เช่น การน�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับเหยื่อ
อาชญากรรม , ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น

CJA 404 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง 3 (3-0-6) 
  (Economic and Political Crime)
  อาชญากรรมเศรษฐกิจและการเมือง ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ
สงัคมโดยรวมของประเทศ เช่น การจดัสรรงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง รปูแบบ วิธีการในการทุจรติ คอรปัชัน่
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ  ถึงระดับนโยบาย  การแทรกแซงทางธุรกิจ การขโมยข้อมูลทางธุรกรรมการเงิน การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการก่ออาชญากรรมทีม่ผีลต่อระบบเศรษฐกิจ การบ่อนท�าลายทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการละเมดิ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ์กับวิธี
การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  ตลอดจนศึกษาคดีที่น่าสนใจ และกรณีคดีตัวอย่างของ
องค์กรอิสระต่างๆ เป็นต้น

CJA 408  พิษวิทยาส�าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3 (2-3-6)
  (Forensic Toxicology)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม การขับถ่ายสารพิษ 
กลไกการออกฤทธิ์ การตรวจวินิจฉัยทางพิษวิทยา อัลกอฮอล์ไกลคอลและอัลดีไฮด์ สารระเหย โลหะ ยาฆ่า
แมลงและยาก�าจัดวชัพืช ยาแก้ปวดลดไข้ ยาทีม่ฤีทธ์ิคล้ายฝ่ิน ยาออกฤทธ์ิกระตุน้และกดระบบประสาทส่วน
กลาง การติดตามระดับของยาที่ใช้ในการรักษา หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตรวจทางพิษวิทยา
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