
 1. 

หมายเหตุ: กระบวนการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงความเหมาะสมตามสถานการณ

 1. ใบสมัครเขาศึกษาตอของหลักสูตร
 2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) 
 3. รูปถายปจจุบัน สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ชุด
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนา TRANSCRIPT จำนวน 1 ชุด
 7. คาใบสมัครสอบ 150 บาท และคาสมัครสอบ 500 บาท

การสอบคัดเลือก

รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ  
รองศาสตราจารย พงษกฤษณ มงคลสินธุ
รองศาสตราจารย ดร.พเยาว ศรีแสงทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราเขต ยิ้มสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฤมน รัตนะรัต
อาจารย ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด

อาจารย�ผู�สอนและผู�ทรงคุณวุฒิ (บางส�วน)

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพ��มเติม

เอกสาร/หลักฐานในการสมัครสอบ

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

 1. สมัครดวยตนเอง ที่หอง สค.105 และหอง สค.109 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ชั้น 1 ตึกคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  
เวลา 09.00-16.00 น. (จันทร-อาทิตย)
* คาใบสมัครชุดละ 150 บาท
* คาสมัคร 500 บาท
 2. ซื้อและสมัครทางออนไลน 
 1) โหลดใบสมัครสอบที่  www.socadmin.tu.ac.th 
  และกรอกรายละเอียดใบสมัครใหชัดเจน
 2)  โอนเงินคาใบสมัครและคาสมัครสอบ รวม 650 บาท เขาบัญชี
  เลขที่ 983-4-35647-1
  ชื่อบัญชี หลักสูตร ศศม. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
  สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
 3)  สงใบสมัครพรอมแนบเอกสารการสมัคร หลักฐานการโอนเงิน 
  สงไปรษณียมาที่ นางสาวปยภัทร คุณเจริญ 
  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง  
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ว�ธีการสมัคร

ค�าใช�จ�ายตลอดหลักสูตรประมาณ 140,000 บาท

หอง สค.105 และ สค.109 ชั้น 1
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
โทร. 02-6132522, 02-6132509, 02-6132527
E-mail: ausanee-ao@hotmail.com 
www.sop.socadmin.tu.ac.th , www.socadmin.tu.ac.th

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไมเปดการเรียนการสอน
หากจำนวนผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด (30 คน)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาว�ชานโยบายและการบร�หารงานยุติธรรม

คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
ประจำป�การศึกษา 2563

จำนวนรับ  30  คน

ผูเขาศึกษาตองสอบขอเ ขียน ความรูวิชาสังคมศาสตรและ
ความรู เฉพาะสาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
 และสอบสัมภาษณในวันท่ี  22 สิงหาคม 2563
 2. ภาษาอังกฤษ ผูเขาศึกษาตองสงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IEL TS (ผลการสอบตองไมเกิน 2 ป 
นับถึงวันสมัคร)

ขายใบสมัครและรับสมัคร  ขยายเวลา
 การสมัครดวยตนเอง   บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563 
       การสมัครออนไลน  บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ        20 สิงหาคม 2563
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ       22 สิงหาคม 2563
ประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  28 สิงหาคม 2563
รายงานตัว  29-31 สิงหาคม 2563 
ปฐมนิเทศ 5 กันยายน 2563



ชื่อหลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
      Master of Arts Programme in Justice  Policy 
      and Administration
ชื่อปริญญา :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
      (นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม)
      Master of Arts Programme in Justice  Policy
      and Administration
ชื่อยอ  :   ศศ.ม. นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
      M.A. (Justice  Policy and Administration)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ชานโยบายและการบร�หารงานยุติธรรม

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 22-23 
และมีคุณสมบัติเปนผู สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ (ไมจำกัดสาขา) 
ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

 2 ป ขึ้นอยูกับแผนการเรียนการศึกษาเปนระบบทวิภาคตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นบธ.601 ความยุติธรรมและอาชญากรรมในสังคมมนุษย
นบธ.602 แนวคิดและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง
นบธ.603 การวิจัยทางดานนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
นบธ.604 สถิติประยุกตทางดานนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
นบธ.605 นโยบายและการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ
นบธ.606 สัมมนาและการศึกษาดูงานดานกระบวนการยุติธรรม

นบธ.611 การปองกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย
นบธ.612 เหยื่อวิทยาและสิทธิมนุษยชน
นบธ.613 การปฏิบัติตอผูกระทำผิด
นบธ.614 อาชญากรรมรวมสมัย
นบธ.615 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
นบธ.616 กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
นบธ.617 สัมมนางานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง

วิทยานิพนธ (แผน  ก.)
สารนิพนธ (แผน  ข.)

คุณสมบัติของผู�มีสิทธ์ิสมัครเข�าศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรจัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

การศึกษาดูงาน

 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย
 แผน ก. แผนการศึกษาโดยทำวิทยานิพนธ
  - วิชาบังคับ  18  หนวยกิต
  - วิชาเลือก 2  วิชา      6  หนวยกิต
  - วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต
 แผน ข. แผนการศึกษาโดยทำสารนิพนธ
  - วิชาบังคับ  18  หนวยกิต
  - วิชาเลือก 4  วิชา  12  หนวยกิต
  - สารนิพนธ     6  หนวยกิต

หลักสูตร

วันศุกร  เวลา 17.30 - 20.30 น.
วันเสารและอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
หมายเหตุ: อาจมีระบบการเรียนออนไลนรวมในบางรายวิชา 
และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เหมาะสม

วัน เวลา สถานที่เร�ยน

รายว�ชาที่เป�ดสอน
ปรัชญา

ว�ชาบังคับ

ว�ชาเลือก

 1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
 2) มีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
ความเปนธรรมทางสังคม และความยุติธรรม
 3) มีทักษะในการนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
กับนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 

วัตถุประสงค�

 1) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา / นักวิชาการ / นักวิจัย
 2) ขาราชการตำรวจ 
 3) พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานราชทัณฑ เจาหนาที่ทัณฑวิทยา 
พนักงานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 4) นักสังคมสงเคราะห
 5) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกระบวนการยุติธรรมในหนวยงานตาง ๆ 
เชน สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย เปนตน
 6) ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคม และองคกร
ระหวางประเทศ 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังจากสำเร็จการศึกษา

 เปนหลักสูตรที ่มุ งพัฒนาและเสริมสรางองคความรู ทางดานการ
บริหารงานยุติธรรมควบคูไปกับงานสังคมสงเคราะห ในมิติที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม

จ�ดเด�นของหลักสูตร

 มีความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญญา มีความสามารถใน
การวิเคราะห องคความรูตาง ๆ มีกระบวนการคิดที่สะทอนพัฒนาการของ
ความรูและความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับ
การจัดทำและพัฒนานโยบายสังคมทั้งดานกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศดานสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง
การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความเปนธรรม
ทางสังคม


