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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนนายร้อยตารวจ
คณะนิติวิทยาศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
Master of Science Program in Forensic Science

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
Master of Science (Forensic Science)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
M.Sc. (Forensic Science)

๓. วิชาเอก

ไม่มี

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

-๔๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช านิติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556)
๖.๒ กาหนดการเปิดสอนภาคต้น ปี 2561
6.3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยตารวจ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเริ่มใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๖1
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖2
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการยุติธรรม
8.2 เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านด้ า นสื บ สวนสอบสวนและตรวจสอบพยานหลั ก ฐาน ทาง
ด้านดิจิทัล
8.3 นั ก วิ จั ย นั ก วิ เ คราะห์ พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
8.4 อาจารย์ วิ ท ยากร และเจ้ า หน้ า ที่ ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน
ด้าน นิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม
8.5 นั ก สื บ เอกชน นั ก วิ ช าการอิ ส ระ และนั ก สื่ อ สารมวลชน ด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
กระบวนการยุติธรรม

M.Phil.(Criminal Justice)
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
วศ.บ.(ไฟฟ้า)

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
The Graduate School and
University Center, City
University of New York
The Graduate School and
University Center, City
University of New York
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๒๙
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๕๗
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ
๑. พลตารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา
ศาสตราจารย์ ปร.ด.(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๕๐x xx x
(นิติวิทยาศาสตร์) และสังคม)
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
น.บ.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
๒. พันตารวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์
รองศาสตราจารย์ บธ.ม.(การจัดการ)
๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๖x xx x
(นิติวิทยาศาสตร์) ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผน)
วท.บ.คอมพิวเตอร์
๓. พันตารวจโท ธิติ มหาเจริญ
อาจารย์
Ph.D.(Criminal Justice with Forensic
๓ ๗๓๙๙ ๐๐๒๒x xx x
Science Specialty)

พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๐

-๖๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนายร้อยตารวจ จังหวัดนครปฐม
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจตามแนวทางรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้เสนอแนวคิดไทยแลนด์
๔.๐ ซึ่งเป็ น รูป แบบการพัฒ นาที่ จ ะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่
๑) เปลี่ ย นจากการผลั ก ดัน สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ไปสู่ สิ น ค้ าเชิ งนวัต กรรม ๒) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ทั้งนี้ จะมุ่งพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย
มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย จากแนวคิด
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ค นไทยมี ค วามตื่ น ตั ว เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ จะเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุ ค ไทยแลนด์ ๔.๐
จะเห็ น ได้ว่าการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ของประเทศก็ยังมีความความสั มพั นธ์กับ การก่ออาชญากรรม
อี ก ด้ ว ย ประกอบกั บ ประเทศมี ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและมี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี
มากยิ่งขึ้นเท่าไร อาชญากรรมก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
เช่น การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น หลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ จึงเข้ามามีบทบาท
ส าคั ญ ในการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น อั น จะเป็ น การอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ผู้ เสี ย หาย
ได้อย่างแท้จริง
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงและมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคดี
ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วางเพลิง ข่มขืน หรือฆาตกรรม จะเห็นได้ว่าคดีเหล่านี้มีแต่จะทวีความรุนแรง
ผู้ ก ระท าความผิ ด ต่างมี วิธีก ารกระท าความผิ ด ที่ ส ลั บ ซับ ซ้อ นมากขึ้น ตามความเจริญ ก้ าวหน้ าของ
วิทยาการและเทคโนโลยีสมั ยใหม่ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็ น อย่างยิ่ ง ทั้งนี้ การน าตัวผู้ กระทาความผิ ดที่ แท้จริงมาลงโทษจึงเป็น เรื่องยากลาบาก
แต่ ก็ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจจะต้ อ งด าเนิ น การตามกฎหมายเพื่ อ อ านวยความยุ ติ ธ รรม
จึงมีความจ าเป็ น ที่จ ะน าวิท ยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพิสู จน์ข้อเท็จจริง และเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการหาพยานหลั ก ฐาน ดั งนั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นความต้องการของสังคม เพื่อนามาพัฒนาประสิทธิภาพ
และบูรณาการกระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

-๗๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้น
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน โดยสอนให้
น้อยที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากที่สุด มีการเรียนการสอนที่มุ่งการ
คิด เชิงออกแบบที่มุ่งความต้องการของผู้ใช้เป็นสาคัญ และสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือผลิตนวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหลักการ
พื้นฐานของการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบด้วย ๓ ปัจจัยหลั ก คือ ๑) อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูล ๒) ความคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าคิดนอกกรอบหรือ
ต่อยอดจากตารา และ ๓) การปฏิสัมพันธ์กับสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและทางานร่วมกันในสังคมได้
จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการเรียนการสอนให้สอดรับกับกระแสสังคมที่ต้องสร้าง
คนยุ ค ใหม่ ป ระกอบกั บ วิท ยาการ เทคโนโลยี ด้ านนิ ติวิ ท ยาศาสตร์มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามความ
เจริญ ก้าวหน้ าของโลกอีกทั้งมี ความก้าวหน้าทางงานวิจัยซึ่งมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และมีการพั ฒ นา
ทางเทคโนโลยีอยู่ต ลอดเวลาทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ หลักฐาน การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแท้จริงทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒ นา
หลักสู ตรให้ มีเนื้ อหาที่ทัน สมัย และเป็ น สากลอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต บุคลากร
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
โรงเรีย นนายร้อยตารวจมีพัน ธกิจในการผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีความสามารถเฉพาะทางใน
กระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่
ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี จึงเน้นการเรียนการสอนที่ บูรณาการความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญในการพิสูจน์การกระทาความผิดและมุ่งเน้นในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจั ย และความล้ าสมัย ผลักดัน ให้ เป็ นสถาบันที่ มีความเป็ นเลิ ศเฉพาะด้านนี้
อย่ า งแท้ จ ริ ง ประกอบกั บ แนวทางการปฏิ รู ป ต ารวจได้ ก ล่ า วถึ ง ระบบงานด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ที่ได้กาหนดให้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม สภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติ ได้เสนอให้ มีก ารจัด ระบบงานด้ าน
นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นอิสระในวิชาชีพ มีความคล่องตัวในการบริหาร เน้นความสาคัญกับการ
วิ จั ย พั ฒ นา รวมถึ ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ งระบบการศึ ก ษาอบรมของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ รวมทั้ ง
คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย (คปก.) ได้ เสนอแนวทางปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายและงานตารวจ ด้านระบบการผลิตบุคลากรโดยเสนอให้มีการยกระดับ
โรงเรียนนายร้อยตารวจให้เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการตารวจอย่างแท้จริง และควรมีหลักสูตรที่เน้น
วิชาการตารวจสมัยใหม่ (Modern policing) โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทาหน้าที่สนับสนุนการผลิต
ผู้บังคับใช้กฎหมายให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น รวมทั้งเปิดกว้างสาหรับบุคคลทั่วไปให้สามารถ
เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ด้วย

-๘๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
สัมพันธ์กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้
กฎหมาย คณะสั งคมศาสตร์ โรงเรีย นนายร้อยตารวจ หลั กสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร สาขาวิช าการ
จัดการความปลอดภัย คณะตารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาการตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรฯ ประสานการด าเนิ นงานวิชาการกั บคณะ / อาจารย์ ผู้
ประสานงานรายวิ ชา /ผู้ เกี่ ยวข้ องที่ รั บผิ ดชอบการเรี ยนการสอนรายวิ ชาต่ างๆ ให้ จั ด เตรี ย มเนื้ อ หา
ของรายวิชา เอกสารประกอบการเรียนการสอน การจัดตารางเรียนและตารางสอบ สถานที่จัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อ งตามระบบ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งการประสานงานวิช าการดังกล่าวอยู่ภ ายใต้ ระเบียบโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ภาคผนวก ก)

