กาหนดการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2
หัวข้อ “การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ต่อการก้าวสู่ระดับสากล”
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 1๕.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตารวจ

 ภาคเช้า ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.
เวลา
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.


ห้องเตมียาเวส

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.00 น.

รายการ
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
ชมวิดีทัศน์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และ
การบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2
พิธีเปิดประชุม
กล่าวเปิด โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิรริ ัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กล่าวรายงาน โดย พล.ต.ท. ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง Big Data กับงานตารวจไทย ยุคดิจิทัล 4.0
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

การนาเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation (บทความดีเด่น)
บทความดีเด่น กลุ่มสาขาการบริหารงานยุติธรรม
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย นายวิชิต แย้มยิม้ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความดีเด่น กลุ่มสาขานิติวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างภาพเสมือนลายเส้นกดเขียนด้วยวิธีการประมวลผลทางภาพดิจิตอล
โดย นายธรรมสาร ทิพรังศรี บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

การนาเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation สาขาอาชญาวิทยา
11.00 – 11.15 น.
11.15 – 11.35 น.
11.35 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

เรื่อง อาชญากรรมไซเบอร์สายพันธ์ใหม่ใช้ Fintech เพื่อสนับสนุนเส้นทางการเงิน ผู้ก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
โดย นายปรเมศวร์ กุมารบุญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นิติเวช 4.0
โดย พ.ต.ท.นพ. พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ๓) กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิตเิ วชวิทยา
มอบโล่ บทความดีเด่น เกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ และถ่ายภาพร่วมกัน
โดย นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตารวจ
รับประทานอาหารกลางวัน

 ภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 น. – 1๕.30 น.
เวลา

รายการ
 ห้องเตมียาเวส (ต่อ) การบรรยายพิเศษ และการนาเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
13.00 – 13.20 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การ "ชันสูตรศพเสมือน" (Virtopsy)
โดย พ.ต.อ.นพ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ นายแพทย์ (สบ5) สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
13.20 – 13.35 น.
เรื่อง การทุจริตและการป้องกันในธุรกิจการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
โดย ว่าที่ ร.ต. กิตติวีร์ เสรีกลุ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
13.35 – 13.50 น.
เรื่อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน; ศึกษากรณีการ
สอบสวนที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
โดย พ.ต.ต.รชต คุณดิลกณัฐวสา สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์
13.50 – 14.15 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Role of INTERPOL in internet crime against children”
โดย พ.ต.ท.อภิชาติ หัตถสิน Criminal Intelligence Officer
14.15 - 14.30 น.
เรื่อง การนาแนวคิดตารวจชุมชนไปใช้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
โดย พ.ต.ท.อัศว์ณุต แสงทองดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายตารวจ
14.30 - 14.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 15.00 น.
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทาผิดซ้าเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
ชีวิตก่อนคืนสู่สังคม
โดย นางสาวมุทิตา มากวิจิตร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.30 – 14.45 น.
เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีแพ่งในศาลชั้นต้นของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย น.ส.ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14.45 – 15.00 น.
เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา และ การบริหารงานบุคคล ศึกษากรณี
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรปู และปรับภาพลักษณ์ ความไว้วางใจที่พึงปรารถนาระหว่างตารวจและ
ประชาชน
โดย ดร.ทัตพล วัชโรทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00 – 15.30 น.
พิธีปิด
มอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ และมอบเกียรติบัตรแก่ผรู้ ่วมนาเสนอผลงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
โดย พล.ต.ท. ดร.ปิยะ อุทาโย ผูบ้ ัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
 ห้องสามพราน

13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.

การนาเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation สาขานิติวิทยาศาสตร์และสาขานิติเวชศาสตร์
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการกูฟ้ ื้นคืนชีพ: วิเคราะห์ย้อนหลัง 5 ปีจากการชันสูตรศพ
ทางนิติเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย นพ.ตุลยวิชญ์ วรรณศรี แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายในการตายผิดธรรมชาติที่เกิดจากการใช้ยาและสารเสพติด
โดย พญ.ณฐารัตน์ ไขแสง สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือ่ ง กรณีศึกษาการเสียชีวิตกะทันหันจากพิษของสารในพืชกระท่อมหรือโรคหอบหืดกาเริบเฉียบพลัน
โดย นพ.สุนนท์ ศรีภิรมย์ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง การจาแนกประเภทอาวุธปืนและการประมาณระยะยิงจากคลื่นเสียงปืน
โดย นางสาวเปมิกา สะอาดโอษฐ์ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
โดย นายอมรเทพ พลศึก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
เรื่อง การจัดทาแผนประทุษกรรมคดีข่มขืนโดยใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด
โดย นายกฤชธัช หิรัญวัฒนา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ หลังพัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ช่วงบ่าย) เข้าร่วมฟังบรรยายต่อที่ห้องเตมียาเวส

