มคอ.๒
-๘หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ จัดการศึกษาในระบบหน9วยกิตทวิภาค ขอกําหนดต9าง ๆ ใหเปeนไปตาม ระเบียบ
โรงเรียนนายตํารวจ ว9าดวยการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร พ.ศ.
๒๕๕๖
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร.อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ทั้งนี้ขึ้นอยู9กับการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน3วยกิตในระบบทวิภาค ไม9มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
๒.๒ คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร
๒.๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรม ไม9นอยกว9า ๒ ปO
๒.๒.๓ ผู สมั ค รเขาศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
เห็นสมควร
๒.๓ ปJญหาของนักศึกษาแรกเข.า
๒.๓.๑ นักศึ กษาบางส9ว นที่ ส มัครเขาเรี ย นในหลั กสูต รไม9 ไดสํ า เร็จ การศึกษาจากสาขา
วิทยาศาสตรโดยตรง อาจมีความรูพื้นฐานที่แตกต9างกัน อาจจะตองใชเวลาในการปรับตัวเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรโดยภาพรวม
๒.๓.๒ นักศึกษาบางส9วนมีขอจํากัดทางดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพทเฉพาะทาง
ทําใหนักศึกษาอาจมีความเขาใจในเนื้อหาทางวิชาการบางหัวขอนอยกว9าที่ควร โดยเฉพาะความเขาใจขณะ
อ9านตําราต9างประเทศและการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเนต
๒.๓.๓ นั ก ศึ ก ษาบางส9 ว นที่ ทํ า งานแลวมั ก พบปk ญ หาเรื่ อ งการแบ9 ง เวลาระหว9 า งงานที่
ทํางานและงานที่อาจารยในชั้นเรียนมอบหมายซึ่งตองใชเวลาคนควาขอมูลอย9างมาก จึงทําใหตองปรับตัว
แบ9งเวลาใหเหมาะสม
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก.ไขปJญหา/ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ ๒.๓
๒.๔.๑ จั ดใหมี การเรี ย นการสอนเพื่ อปรั บ พื้ น ฐานในหมวดวิ ช าเสริ มพื้ น ฐาน คื อ วิ ช า
วิทยาศาสตรสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร

มคอ.๒
-๙๒.๔.๒ คณะนิติวิทยาศาสตรไดจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาแก9นักศึกษาเปeนรายบุคคล
ตั้งแต9เริ่มตนเพื่อใหคําแนะนําในเรื่องการปรับตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่ทํางานแลวซึ่งมักพบปkญหาเรื่องการ
แบ9งเวลา รวมทั้งการใหคําปรึกษาความเขาใจในเนื้อหาแต9ละวิชาที่เรียน ตลอดจนมีการใชระบบสารสนเทศ
ในการติดต9อสื่อสารระหว9างอาจารยและนักศึกษานอกชั้นเรียน
๒.๕

แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปK
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปK

ชั้นปOที่ ๑
ชั้นปOที่ ๒
รวม
จํานวนที่คาดว9าจะสําเร็จการศึกษา
๒.๖

ปK
๒๕๕๖
๓๐
๓๐
-

ปK
๒๕๕๗
๓๐
๓๐
๖๐
๓๐

ปK
๒๕๕๘
๓๐
๓๐
๖๐
๓๐

ปK
๒๕๕๙
๓๐
๓๐
๖๐
๓๐

ปK
๒๕๖๐
๓๐
๓๐
๖๐
๓๐

งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ(หน3วย บาท)

รายละเอียดรายรับ
ค9าลงทะเบียน
ค9าบํารุงพิเศษ
รวมรายรับ

จํานวนนักศึกษา (คน)

ปKงบประมาณ
๒๕๕๖
๑,๑๘๘,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๒,๓๘๘,๐๐๐

๒๕๕๗
๑,๙๔๔,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐
๔,๓๔๔,๐๐๐

๒๕๕๘
๑,๙๔๔,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐
๔,๓๔๔,๐๐๐

๒๕๕๙
๑,๙๔๔,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐
๔,๓๔๔,๐๐๐

๒๕๖๐
๑,๙๔๔,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐
๔,๓๔๔,๐๐๐

มคอ.๒
- ๑๐ ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ3าย (หน3วย บาท)
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
ค9 า ใชจ9 า ยหน9 า ยงานที่
เกี่ยวของกับ รร.นรต.
ค9าฝxกอบรมคณาจารย
ค9 า เฉลี่ ย วิ ท ยานิ พ นธ/
คนควาอิสระ
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
ค9าตอบแทนการสอน
ค9าตอบแทนบริหารและ
เจาหนาที่
ค9าใชจ9ายอื่นๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค9าใชจ9ายต9อหัวนักศึกษา

ปKงบประมาณ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๒๓,๘๑๒.๕

๑,๒๔๗,๖๒๕

๑,๒๔๗,๖๒๕

๑,๒๔๗,๖๒๕

๑,๒๔๗,๖๒๕

๒๐๐,๐๐๐
-

๒๐๐,๐๐๐
๓๕๓,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๕๓,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๕๓,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๕๓,๐๐๐

ปKงบประมาณ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๕๔๔,๐๐๐
๔๙๒,๐๐๐

๘๑๖,๐๐๐
๔๙๒,๐๐๐

๘๑๖,๐๐๐
๔๙๒,๐๐๐

๘๑๖,๐๐๐
๔๙๒,๐๐๐

๘๑๖,๐๐๐
๔๙๒,๐๐๐

๓๙๓,๕๐๐
๒,๒๕๓๓๑๒.๕
๓๐
๗๕,๑๑๐.๔๑๗

๗๘๗,๐๐๐
๓,๘๙๕,๖๒๕
๖๐
๖๔,๙๒๗.๐๘๓

๗๘๗,๐๐๐
๓,๘๙๕,๖๒๕
๖๐
๖๔,๙๒๗.๐๘๓

๗๘๗,๐๐๐
๓,๘๙๕,๖๒๕
๖๐
๖๔,๙๒๗.๐๘๓

๗๘๗,๐๐๐
๓,๘๙๕,๖๒๕
๖๐
๖๔,๙๒๗.๐๘๓

๒.๗

ระบบการศึกษา
[ √ ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ9านสื่อสิ่งพิมพเปeนหลัก
[ ] แบบทางไกลผ9านสื่อแพร9ภาพและเสียงเปeนสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปeนสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอรเนต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)

๒.๘

การเทียบโอนหน3วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย (ถ.ามี)
ไม9มี

มคอ.๒
- ๑๑ ๓. หลักสูตรและอาจารยผู.สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน3วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
ไม9นอยกว9า
๓๖ หน9วยกิต
แผน ข.
ไม9นอยกว9า
๓๖ หน9วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร.างหลักสูตร แบ3งเปAน ๒ แผน ดังนี้
๓.๑.๒.๑ โครงสราง หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ กําหนดใหศึกษาไม9นอยกว9า ๓๖
หน9วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
๑๘ หน9วยกิต
สัมมนา
๒ หน9วยกิต
วิชาเลือกไม9นอยกว9า
๔ หน9วยกิต
วิทยานิพนธ มีค9าเทียบเท9า
๑๒ หน9วยกิต
จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน9วยกิต
๓.๑.๒.๒ โครงสราง หลักสูตรแผน ข กําหนดใหศึกษาไม9นอยกว9า ๓๖ หน9วยกิต
ดังนี้
วิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
๑๘ หน9วยกิต
สัมมนา
๒ หน9วยกิต
วิชาเลือกไม9นอยกว9า
๑๐ หน9วยกิต
การศึกษาคนควาดวยตนเอง มีค9าเทียบเท9า ๖ หน9วยกิต
จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน9วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
๓.๑.๓.๑ รหัสวิชา รหัสวิชาที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตรมีความหมาย
ดังต9อไปนี้
ตัวอักษร ๒ ตัวแรกเปeนหมวดวิชา/หมู9วิชา
FS หมายถึง หมวดหมู9วิชานิติวิทยาศาสตร
ตัวเลขที่ ๑ แสดงระดับความยากง9าย (ชั้นปO)
๖ หมายถึง ระดับปริญญาโท
ตัวเลขที่ ๒ แสดงลักษณะกลุ9มวิชา
๑ หมายถึง กลุ9มวิชาในหมวดวิชาบังคับ
๒ หมายถึง กลุ9มวิชาในหมวดวิชาเลือก
๓ หมายถึง วิทยานิพนธ

มคอ.๒
- ๑๒ ๔ หมายถึง กลุ9มวิชาที่ไม9นับหน9วยกิต
ตัวเลขที่ ๓ แสดงเนื้อหารายวิชา ดังนี้
๐ หรือ ๑ หมายถึง รายวิชาทางดานนิติเวช
๒ หรือ ๓ หมายถึง รายวิชาทางพิสูจนหลักฐาน
๔ หรือ ๕ หมายถึง รายวิชาทางดานทะเบียนประวัติอาชญากร
๖ หรือ ๗ หมายถึง รายวิชาทางดานนิติคอมพิวเตอร
๘ หรือ ๙ หมายถึง รายวิชาทางดานอื่น ๆ
ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง ลําดับในแต9รายวิชา
แผนผังรหัสวิชา

x

x

หมวดวิชา/หมู9วิชา

๖

x

x

x

ระดับปริญญาโท
ลักษณะกลุ9มวิชา
เนื้อหารายวิชา
ลําดับก9อนหลัง

๓.๑.๓.๒ การคิดหน3วยกิต
๓.๑.๓.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปkญหาไม9
นอยกว9า ๑๕ ชั่วโมงต9อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค9าเท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค
๓.๑.๓.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝxกหรือทดลองไม9นอยกว9า ๓๐
ชั่วโมงต9อภาคการศึกษาปกติใหมีค9าเท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค
๓.๑.๓.๒.๓ การฝxกงานหรือการฝxกภาคสนามที่ใชเวลาฝxกไม9นอยกว9า
๔๕ ชั่วโมงต9อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค9าเท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค
๓.๑.๓.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับ
มอบหมายที่ ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจ กรรมนั้น ไม9นอยกว9า ๔๕ ชั่ วโมงต9อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค9า
เท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค
๓.๑.๓.๒.๕ โครงการศึกษารายบุคคลที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม9นอยกว9า
๔๕ ชั่วโมงต9อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค9าเท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค
๓.๑.๓.๒.๖ วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม9นอยกว9า ๔๕ ชั่วโมง
ต9อภาคการศึกษาปกติใหมีค9าเท9ากับ ๑ หน9วยกิตระบบทวิภาค

มคอ.๒
- ๑๓ ๓.๑.๓.๓ รายวิชา
๓.๑.๓.๓.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒
รายวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หน9วยกิต
FS ๖๑๐๑ นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Medicine and Pathology)
FS ๖๑๒๑ การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ๓(๒-๒-๕)
(Crime Scene Investigation and Management)
FS ๖๑๔๑ การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะห
อาชญากรรม
๓(๓-๐-๖)
(Criminalistics and Crime Analysis)
FS ๖๑๖๑ นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ๓(๓-๐-๖)
กับการจัดการดานคอมพิวเตอร
(Computer Forensics and ICT Computer Laws)
FS ๖๑๘๑ กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทาง
นิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Law, Ethics and Principles of Forensic Science)
FS ๖๑๘๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Research Methodology)
รายวิชาสัมมนา จํานวน ๒ หน9วยกิต
FS ๖๑๘๓ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
(Seminar in Forensic Science I)
FS ๖๑๘๔ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
(Seminar in Forensic Science II)

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

รายวิชาเลือก จํานวนไม9นอยกว9า ๔ หน9วยกิต โดยให
เลือกจากรายวิชาต9อไปนี้หรือรายวิชาที่เป`ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร โดยใหอยู9ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
รายวิชาเลือกทางดานนิติเวช
FS ๖๒๐๑ นิติพิษวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Toxicology)
FS ๖๒๐๒ ภูมิคุมกันวิทยาและซีโรวิทยาในทาง
นิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Immunology and Serology in Forensic Science)

มคอ.๒
- ๑๔ FS ๖๒๐๓ อณูชีววิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Molecular Biology in Forensic Science)
FS ๖๒๐๔ การวิเคราะหยาและแอลกอฮอล
๒(๒-๐-๔)
(Analysis of Drugs and Alcohol)
FS ๖๒๐๕ นิติทันตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Odontology)
FS ๖๒๒๑
FS ๖๒๒๒
FS ๖๒๒๓
FS ๖๒๒๔
FS ๖๒๒๕

FS๖๒๔๑
FS ๖๒๔๒
FS ๖๒๔๓
FS ๖๒๔๔
FS ๖๒๔๕

รายวิชาเลือกทางดานพิสูจนหลักฐาน
การวิเคราะหเสนผมและเสนใย
๒(๑-๒-๓)
(Analysis of Hair and Fibers)
เทคนิคในการสืบสวน
๓(๒-๒-๕)
(Investigation Techniques)
การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
๓(๓-๐-๖)
(Document Examination and Forgery)
การประยุกตใชซีโรวิทยาเชิงนิติวิทยาศาสตร ๓(๓-๐-๖)
(Application of Forensic Serology)
เทคนิคในหองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร ๓(๒-๒-๕)
(Laboratory Techniques in Forensic Science)
รายวิชาเลือกทางดานทะเบียนประวัติอาชญากร
ลายพิมพนิ้วมือ
๓(๓-๐-๖)
(Fingerprints)
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Justice Administration)
การรูจําไบโอเมทริกสเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Fundamentals of Biometric Recognition)
ความปลอดภัยและความเปeนส9วนตัวของ
ไบโอเมทริกซ
๓(๓-๐-๖)
(Biometrics Security and Privacy)
การจัดทําเคาร9างของอาชญากร
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Profiling)

มคอ.๒
- ๑๕ -

FS ๖๒๖๑
FS ๖๒๖๒
FS ๖๒๖๓

FS ๖๒๖๔

รายวิชาเลือกทางดานนิติคอมพิวเตอร
อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและ
กลยุทธในการป‰องกัน
๓(๓-๐-๖)
(Internet Crime and Protection Strategy)
คลังขอมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม ๓(๓-๐-๖)
(Data Warehouse for Crime Investigation)
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ในทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Applications of Geographic Information
Systems in Forensic Science)
การประมวลภาพดิจิตัลและการประยุกต
สําหรับนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Digital Image Processing and Applications
for Forensic Science)

รายวิชาเลือกทางดานอื่น ๆ
FS ๖๒๘๑ กฎหมายที่เกี่ยวของกับนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Laws Related to Forensic Science)
FS ๖๒๘๒ เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร
๑(๑-๐-๒)
(Selected Topics in Forensic Science)
หัวขอที่น9าสนใจในนิติวิทยาศาสตร
Interesting Topics in Forensic Science
FS ๖๒๘๓ นิติโบราณคดี
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Archaeology)
วิทยานิพนธ
FS ๖๓๐๑ วิทยานิพนธ มีค9าเทียบเท9า ๑๒ หน9วยกิต
(Thesis)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม3นับหน3วยกิตรวม)
นั กศึ กษาจะตองลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเสริ มพื้ น ฐาน
ตามความเห็นของประธานหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา

มคอ.๒
- ๑๖ (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม9นับรวมเปeนหน9วยกิตของ
หลักสูตร ส9วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม9พอใจ) มีดังต9อไปนี้
FS ๖๔๘๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(English for Forensic Scientists)
FS ๖๔๘๒ วิทยาศาสตรสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Science for Forensic Scientists)
๓.๑.๓.๓.๒ หลักสูตรแผน ข
รายวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หน9วยกิต
FS ๖๑๐๑ นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Medicine and Pathology)
FS ๖๑๒๑ การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ๓(๒-๒-๕)
(Crime Scene Investigation and Management)
FS ๖๑๔๑ การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะห
อาชญากรรม
๓(๓-๐-๖)
(Criminalistics and Crime Analysis)
FS ๖๑๖๑ นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ๓(๓-๐-๖)
กับการจัดการดานคอมพิวเตอร
(Computer Forensics and ICT Computer Laws)
FS ๖๑๘๑ กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทาง
นิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Law, Ethics and Principles of Forensic Science)
FS ๖๑๘๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Research Methodology)
รายวิชาสัมมนา จํานวน ๒ หน9วยกิต
FS ๖๑๘๓ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
(Seminar in Forensic Science I)
FS ๖๑๘๔ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
(Seminar in Forensic Science II)

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

รายวิชาเลือก จํานวนไม9นอยกว9า ๑๐ หน9วยกิต โดยให
เลือกจากรายวิชาต9อไปนี้ หรือรายวิชาที่เป`ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร โดย
ใหอยู9ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

มคอ.๒
- ๑๗ -

FS ๖๒๐๑
FS ๖๒๐๒
FS ๖๒๐๓
FS ๖๒๐๔
FS ๖๒๐๕

FS ๖๒๒๑
FS ๖๒๒๒
FS ๖๒๒๓
FS ๖๒๒๔
FS ๖๒๒๕

รายวิชาเลือกทางดานนิติเวช
นิติพิษวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Toxicology)
ภูมิคุมกันวิทยาและซีโรวิทยาในทาง
นิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Immunology and Serology in Forensic Science)
อณูชีววิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Molecular Biology in Forensic Science)
การวิเคราะหยาและแอลกอฮอล
๒(๒-๐-๔)
(Analysis of Drugs and Alcohol)
นิติทันตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Odontology)
รายวิชาเลือกทางดานพิสูจนหลักฐาน
การวิเคราะหเสนผมและเสนใย
๒(๑-๒-๓)
(Analysis of Hair and Fibers)
เทคนิคในการสืบสวน
๓(๒-๒-๕)
(Investigation Techniques)
การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
๓(๓-๐-๖)
(Document Examination and Forgery)
การประยุกตใชซีโรวิทยาเชิงนิติวิทยาศาสตร ๓(๓-๐-๖)
(Application of Forensic Serology)
เทคนิคในหองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร ๓(๒-๒-๕)
(Laboratory Techniques in Forensic Science)

รายวิชาเลือกทางดานทะเบียนประวัติอาชญากร
FS๖๒๔๑ ลายพิมพนิ้วมือ
๓(๓-๐-๖)
(Fingerprints)
FS ๖๒๔๒ การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Justice Administration)
FS ๖๒๔๓ การรูจําไบโอเมทริกสเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Fundamentals of Biometric Recognition)

มคอ.๒
- ๑๘ FS ๖๒๔๔ ความปลอดภัยและความเปeนส9วนตัวของ
ไบโอเมทริกซ
(Biometrics Security and Privacy)
FS ๖๒๔๕ การจัดทําเคาร9างของอาชญากร
(Criminal Profiling)
FS ๖๒๖๑
FS ๖๒๖๒
FS ๖๒๖๓

FS ๖๒๖๔

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาเลือกทางดานนิติคอมพิวเตอร
อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและ
กลยุทธในการป‰องกัน
๓(๓-๐-๖)
(Internet Crime and Protection Strategy)
คลังขอมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม ๓(๓-๐-๖)
(Data Warehouse for Crime Investigation)
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ในทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Applications of Geographic Information
Systems in Forensic Science)
การประมวลภาพดิจิตัลและการประยุกต
สําหรับนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Digital Image Processing and Applications
for Forensic Science)

รายวิชาเลือกทางดานอื่น ๆ
FS ๖๒๘๑ กฎหมายที่เกี่ยวของกับนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Laws Related to Forensic Science)
FS ๖๒๘๒ เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร
๑(๑-๐-๒)
(Selected Topics in Forensic Science)
หัวขอที่น9าสนใจในนิติวิทยาศาสตร
Interesting Topics in Forensic Science
FS ๖๒๘๓ นิติโบราณคดี
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Archaeology)

มคอ.๒
- ๑๙ การศึกษาค.นคว.าด.วยตนเอง
FS ๖๓๐๒ โครงการศึกษารายบุคคล มีค9าเทียบเท9า ๖ หน9วยกิต
(Individual Projects)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม3นับหน3วยกิตรวม)
นั กศึ กษาจะตองลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเสริ มพื้ น ฐาน
ตามความเห็นของประธานหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม9นับรวมเปeนหน9วยกิตของ
หลักสูตร ส9วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม9พอใจ) มีดังต9อไปนี้
FS ๖๔๘๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(English for Forensic Scientists)
FS ๖๔๘๒ วิทยาศาสตรสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Science for Forensic Scientists)
แสดงแผนการศึกษา
ผูที่เขาศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถเลือกเรียนแผนการศึกษาตามโครงสรางของ
แผน ก แบบ ก ๒ หรือ แผน ข แผนใดแผนหนึ่ง
๓.๑.๔.๑ หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒
ปKที่ ๑ ภาคการศึกษาต.น
รหัสวิชา
FS ๖๑๐๑
FS ๖๑๒๑
FS ๖๑๔๑
FS ๖๑๘๑
รวมหน3วยกิต

ชื่อรายวิชา
นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะหอาชญากรรม
กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร

จํานวนหน3วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๒

มคอ.๒
- ๒๐ ปKที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
FS ๖๑๖๑
FS ๖๑๘๒

ชื่อรายวิชา
นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
วิชาเลือก

รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๔
๑๐

ปKที่ ๒ ภาคการศึกษาต.น
รหัสวิชา
FS ๖๑๘๓
FS ๖๓๐๑
รวมหน3วยกิต

ชื่อรายวิชา
สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
วิทยานิพนธ

จํานวนหน3วยกิต
๑(๐-๒-๑)
๖
๗

ปKที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
FS ๖๑๘๔
FS ๖๓๐๑
รวมหน3วยกิต

รหัสวิชา
FS ๖๑๐๑
FS ๖๑๒๑
FS ๖๑๔๑
FS ๖๑๘๑
รวมหน3วยกิต

ชื่อรายวิชา
สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
วิทยานิพนธ
๓.๑.๔.๒ หลักสูตรแผน ข
ปKที่ ๑ ภาคการศึกษาต.น
ชื่อรายวิชา
นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะหอาชญากรรม
กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร

จํานวนหน3วยกิต
๑(๐-๒-๑)
๖
๗

จํานวนหน3วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๒

มคอ.๒
- ๒๑ ปKที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
FS ๖๑๖๑
FS ๖๑๘๒

ชื่อรายวิชา
นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
คอมพิวเตอร
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
วิชาเลือก

รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖
๑๒

ปKที่ ๒ ภาคการศึกษาต.น
รหัสวิชา
FS ๖๑๘๓
FS ๖๓๐๒
รวมหน3วยกิต

ชื่อรายวิชา
สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
วิชาเลือก
โครงการศึกษารายบุคคล

จํานวนหน9วยกิต
๑(๐-๒-๑)
๔
๓
๘

ปKที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
FS ๖๑๘๔
FS ๖๓๐๒
รวมหน3วยกิต

ชื่อรายวิชา
สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
โครงการศึกษารายบุคคล

จํานวนหน9วยกิต
๑(๐-๒-๑)
๓
๔

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
FS ๖๑๐๑ นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Medicine and Pathology)
หลักการพื้นฐานทางนิติเวชศาสตรและบทบาทของนิติพยาธิวิทยาใน
การสืบสวนคดีอาชญากรรมและการตาย และการสังเกตการณ การตรวจสภาพภายหลังการตาย และการ
ตรวจชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุและพฤติการณของการตาย
Basic principles of forensic medicine and the role of
forensic pathology in the investigation of crime and death; observation made at a postmortem examination and principles of autopsy to investigate the cause and manner of
death.

มคอ.๒
- ๒๒ FS ๖๑๒๑ การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
๓(๒-๒-๕)
(Crime Scene Investigation and Management)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษาสถานที่
เกิดเหตุ การคนหา การถ9ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะหสถานที่เกิดเหตุ การจําลองเหตุการณที่
เกิดขึ้น และการสอบสวนที่เชื่อมโยงกับงานดานนิติวิทยาศาสตร และการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
Fundamentals of crime scene investigation; protection of
the crime scene; crime scene search; crime scene photography; crime scene analysis and
reconstruction; and crime scene management.
FS ๖๑๔๑ การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะหอาชญากรรม
๓(๓-๐-๖)
(Criminalistics and Crime Analysis)
ขอบเขตงานพิสูจนหลักฐาน, เทคนิคการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบ
พยานหลักฐาน: รอยลายนิ้วมือและฝ•ามือ อาวุธป•น/ร9องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอื่น ๆ เอกสาร, ยาเสพ
ติ ด และสารพิ ษ , พยานหลั ก ฐานทางชี ว วิ ท ยารวมทั้ ง พยานหลั ก ฐานทางเคมี / ฟ` สิ ก ส การวิ เ คราะห
อาชญากรรมโดยนําผลการตรวจพิสูจนมาบูรณาการกับขอมูลจากการสืบสวน
Scope of criminalistics; techniques used to analyze and
compare evidence: fingerprints and footprints, firearms/tool marks and other impressions,
documents, drugs, and biological evidence, including chemistry and physics evidence;
crime analysis integrating scientific results with investigative information.
FS ๖๑๖๑ นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวข.องกับการจัดการ
ด.านคอมพิวเตอร
๓(๓-๐-๖)
(Computer Forensics and ICT Computer Laws)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนทางคอมพิวเตอร ที่นําไปใชใน
สืบหาและการพิสูจนพยานหลักฐานเพื่อนําไปสู9การลงโทษทางกฎหมาย และความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ทางดานคอมพิวเตอร
Basic knowledge in computer forensics used in detection
and probative evidence to secure convictions under the law; and computer laws.
FS ๖๑๘๑ กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทางนิติวิทยาศาสตร ๓(๓-๐-๖)
(Law, Ethics and Principles of Forensic Science)
ประวัติของนิติวิทยาศาสตร มาตรฐานและจริยธรรมของงานดานนิติ
วิทยาศาสตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานนิติวิทยาศาสตร การสืบสวนสอบสวนกับงานนิติวิทยาศาสตร

มคอ.๒
- ๒๓ History of forensic science; standards and ethics of forensic
science; laws related to forensic science; investigation, interrogation, and forensic science.
FS ๖๑๘๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Research Methodology)
หลักการวิจัย วิธีการสืบคนขอมูล วิธีการวางแผนงานวิจัย การสุ9ม
ตัวอย9าง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สถิติวิจัย วิธีการเขียน
รายงานการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
Research principles, literature retrieval, research planning,
random sampling, data collection, data analysis, research statistics, report writing and
presentation in forensic science.
FS ๖๑๘๓ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
๑(๐-๒-๑)
(Seminar in Forensic Science I)
สัมมนาในหัวขอที่น9าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร
Seminar on topics of interest in forensic science.
FS ๖๑๘๔ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
๑(๐-๒-๑)
(Seminar in Forensic Science II)
สัมมนาในหัวขอที่น9าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร
Seminar on topics of interest in forensic science.
FS ๖๒๐๑ นิติพิษวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Toxicology)
ความรู พื้น ฐานทางพิ ษวิทยา การตรวจหาสารพิ ษและสารพิ ษที่ พบ
ทั่วไป การเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากสารพิษ การเก็บตัวอย9างเพื่อนํามาใชในการตรวจพิสูจน การวิเคราะห
สารพิษต9างๆ
Basic knowledge in toxicology; toxin determination and
general toxins; the pathology of toxins; collection of samples for toxin identification; toxin
analysis.

มคอ.๒
- ๒๔ FS ๖๒๐๒ ภูมิคุ.มกันวิทยาและซีโรวิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร ๓(๓-๐-๖)
(Immunology and Serology in Forensic Science)
การตอบสนองทางภูมิคุมกันแอนติเจน แอนติเจนและแอนติบอดี
หลักการและวิธีการวินิจฉัยแอนติเจนทางซีโรวิทยา พันธุกรรมของเลือดและการพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ความรูพื้นฐานของซีโรวิทยาและการประยุกตใชในการตรวจพยานหลักฐานทางชีววิทยาในกระบวนการ
ยุติธรรม
Immune response for foreign antigens; antigens and
antibodies; principles and diagnostic methods for antigens in serology; genetic properties
of blood components and identification of individual persons; basic knowledge in serology
and applications in biological assays in forensic medicine.
FS ๖๒๐๓ อณูชีววิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Molecular Biology in Forensic Science)
ความรูพื้นฐานทางอณูชีววิทยาและชีววิทยาของเซลล สมบัติของสาร
พันธุกรรมและการถ9ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตัวบ9งชี้ทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคล การเก็บและเตรียม
ตัวอย9างเพื่อใชศึกษาดีเอ็นเอ เทคนิคและวิธีการวินิจฉัยดีเอ็นเอ หลักการวิเคราะหดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล
Basic knowledge in molecular biology and cell biology;
properties of genetic material and heredity; markers of genetic identification; collection
and preparation of samples for DNA manipulation; techniques and diagnostic methods of
DNA; principles of individual DNA analysis.
FS ๖๒๐๔ การวิเคราะหยาและแอลกอฮอล
๒(๒-๐-๔)
(Analysis of Drugs and Alcohol)
เทคนิคในการวิเคราะหยาและแอลกอฮอล ดวยวิธีการทางสเปกโทรส
โคปO และโครมาโทกราฟO
Techniques in chemical analysis of drugs and alcohol using
spectroscopy and chromatography.
FS ๖๒๐๕ นิติทันตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Odontology)
ความรูพื้นฐานทางนิติทันตวิทยา ทันตกายวิภาคศาสตร การตรวจ
บันทึกขอมูลทางทันตกรรมหลังเสียชีวิต การตรวจทางภาพรังสีของฟkนและอวัยวะที่เกี่ยวของ การประมาณ
อายุจากฟkนและอวัยวะที่เกี่ยวของ การตรวจทางดีเอ็นเอจากฟkน การจัดการขอมูลการรักษาทางทันตกรรม

มคอ.๒
- ๒๕ การตรวจและการเก็บขอมูลรอยกัด การถ9ายภาพทางทันตกรรม และการเปรียบเทียบขอมูลทางทันตกรรม
ก9อนและหลังเสียชีวิต การจัดการขอมูลทางทันตกรรมเพื่อใชในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลเมื่อเกิดภัยพิบัติ
Basic knowledge of forensic odontology and anatomy;
dental examination and data records after death; radiographic examination of teeth and
related organs; age determination from teeth and related organs; DNA examination from
teeth; dental treatment data management; bite mark examination and data collection;
photographic dental records and data comparison ante and post mortem; dental data
management for personal identification in disasters.
FS ๖๒๒๑ การวิเคราะหเส.นผมและเส.นใย
๒(๑-๒-๓)
(Analysis of Hair and Fibers)
เทคนิคในการวิเคราะหเสนผมและเสนใยดวยวิธีการทางอินฟราเรดส
เปกโทรสโคปO และอิเล็กตรอนไมโครสโคปO
Techniques in chemical analysis of hair and fibers using
infrared spectroscopy and electron microscopy.
FS ๖๒๒๒ เทคนิคในการสืบสวน
๓(๒-๒-๕)
(Investigation Techniques)
การประยุกตใชเทคนิคทางวิทยาศาสตร หลักฐานทางกายภาพ การหา
เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัยและความสัมพันธเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน เพื่อนําไปสู9การตรวจหาลําดับ
เหตุการณแวดลอมการประกอบอาชญากรรมและผูประกอบอาชญากรรม
Application of scientific techniques; physical evidence;
deductive and inductive reasoning and connecting pieces of evidence, to determine the
sequence of events surrounding the commission of a crime and the perpetrator of a crime.
FS ๖๒๒๓ การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
๓(๓-๐-๖)
(Document Examination and Forgery)
ความรูเกี่ย วกับการตรวจพิสูจนลายมือเขียนขอความ ลายมือชื่ อ
อักษรพิมพดีด ลายพิมพ การแกไข การปลอมแปลงเอกสาร การตรวจอ9านรอยกดบนกระดาษ ชนิดของ
กระดาษและหมึก การตรวจการปลอมแปลง การแกไข การลบลาง การขูดลบ ความเปeนเจาของ การกําหนด
แหล9งที่มา การเชื่อมโยงเอกสารพิรุธและการอ9านรอยกดเขียน
Knowledge in document examination of handwriting;
signatures; typewriting; printing; alterations; forgery; indented impressions; types of paper

มคอ.๒
- ๒๖ and ink; forgery detection; alteration; obliterations; erasure; authenticity verification; source
determination; linking suspect documents; and deciphering indent impressions of writing.
FS ๖๒๒๔ การประยุกตใช.ซีโรวิทยาเชิงนิติวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Applications of Forensic Serology)
สมบัติทางพันธุกรรมของเลือดและน้ําเหลือง และการประยุกตใชใน
งานทางนิติวิทยาศาสตร เช9น การพิสูจนเอกลักษณบุคคล การพิสูจนความเปeนบิดามารดา การตรวจ
พยานหลักฐานต9าง ๆ ที่เกี่ยวของ
Genetic properties of blood and serum; applications in
forensic practice such as person identification, paternity testing and examination of related
evidence.
FS ๖๒๒๕ เทคนิคในห.องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๒-๒-๕)
(Laboratory Techniques in Forensic Science)
เทคนิคและวิธีการการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร เช9น การตรวจหา
รอยลายนิ้วมือ การตรวจเก็บรอยเทา และรอยรองเทา การตรวจการปลอมแปลง การตรวจดิน การตรวจ
รอยเข็มแทงชนวนและร9องรอยเครื่องมือ การวิเคราะหรูปแบบของเลือด รวมถึงการตรวจวิเคราะหวัตถุ
พยานทางชีววิทยา เลือด เสนผม ฟkน คราบน้ําลาย และคราบอสุจิ โดยวิธีการทางฟ`สิกสและเคมี
Techniques and methods in forensic science such as
developing fingerprints, collecting footprints and footwear, forgery detection, soil
examination; firing pin and tool mark examination; blood pattern analysis including
biological evidence analysis such as blood, hair, teeth, saliva stains and semen.
FS ๖๒๔๑ ลายพิมพนิ้วมือ
๓(๓-๐-๖)
(Fingerprints)
ความรูพื้นฐานของลายพิมพนิ้วมือ การจําแนกประเภทของลายพิมพ
นิ้วมือ หลักการในการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือ การเก็บลายพิมพนิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน
เทคนิคในการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการพิสูจนบุคคลและ
พยานหลักฐาน การวิจัยและการฝxกในชั้นศาล
Fundamentals of fingerprints; fingerprint classification;
fingerprint identification; latent fingerprint collections from evidence; techniques in
comparative automated fingerprint by computer for human and evidence identification;
research and training in court.

มคอ.๒
- ๒๗ FS ๖๒๔๒ การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Justice Administration)
โครงสราง การจัดการ ทิศทาง และแนวทางการควบคุมหน9วยงานต9าง
ๆ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทย รวมทั้ ง ปk ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานร9 ว มกั น ของ
หน9วยงานดังกล9าว
Structure, management, direction and control of criminal
justice agencies in Thailand, including problems and obstacles in cooperation.
FS ๖๒๔๓ การรู.จําไบโอเมทริกสเบื้องต.น
๓(๓-๐-๖)
(Fundamentals of Biometric Recognition)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของไบโอเมทริกส แนวคิดของ
ระบบไบโอเมทริกสเบื้องตน ความผิดพลาดของระบบไบโอเมทริกส เทคนิคการรูจําไบโอเมทริกส การ
ประยุกตระบบไบโอเมทริกสต9าง ๆ ระบบ มัลติโมดัลไบโอเมทริกส วิธีการประเมินระบบไบโอเมทริกสและ
ประสิทธิภาพการทํางาน
Basic knowledge of biometric characteristics; fundamental
biometric system concepts; biometric system errors; biometric recognition techniques;
various biometric system applications; introduction to multimodal biometric systems;
biometric evaluation methods and performance issues.
FS ๖๒๔๔ ความปลอดภัยและความเปAนส3วนตัวของไบโอเมทริกซ ๓(๓-๐-๖)
(Biometrics Security and Privacy)
เทคนิ คสํ า คั ญ ของไบโอเมทริ ก ซ เช9 น เทคนิ คเกี่ ย วกั บ การพิ สู จ น
ลายนิ้วมือ หนา ม9านตา แนวความคิดทางดานการจดจํารูปแบบและความสนใจดานความลับส9วนบุคคล
และประเด็นทางสังคมและจริยธรรม รวมถึงแนวคิดพื้นฐานของระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร ความรู
เกี่ยวกับระบบการเขารหัสโดยการใชลักษณะพิเศษทางไบโอเมทริกซ เช9น ลายพิมพนิ้วมือ ใบหนา เสียงและ
ลักษณะอื่นๆ ความเปeนหนึ่งเดียวและความปลอดภัยของขอมูลไบโอเมทริกซ ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริง
โดยใชลักษณะพิเศษทางไบโอเมทริกซ อุปกรณรักษาความปลอดภัยทางไบโอเมทริกซ
Introduction to the major biometric techniques, such as
fingerprint, face and iris identification; underlying pattern recognition concepts and current
concerns regarding privacy and social and ethical issues, including basic concepts of
computer security; knowledge of cryptography systems using biometric characteristics such
as fingerprints, face, voice, etc.; integrity and security of biometric data; biometric
authentication system; introduction to biometric security devices.

มคอ.๒
- ๒๘ FS ๖๒๔๕ การจัดทําเค.าร3างของอาชญากร
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Profiling)
การทํ า รายการคุ ณ ลั กษณะสามั ญ อาชญากร โดยดู จ ากขอมู ล ดาน
สถานที่เกิดเหตุ วิธีการกระทําผิดของคนราย การใชอาวุธและวิธีสังหารเหยื่อ สัญลักษณและหลักฐานที่
คนรายไดทิ้งไวในสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะและตําแหน9งของบาดแผล สภาพและลักษณะศพ รายงานการ
สืบสวนและชันสูตรศพ ลักษณะการดําเนินชีวิตและความเสี่ยงของเหยื่อ เพื่อใหเขาใจ สามารถจําแนกและ
จัดทํารายการคุณลักษณะพิเศษของกลุ9มอาชญากรประเภทต9าง ๆ
Setting up criminal profiling using data from crime scenes;
patterns of criminality; use of weapons and killing methods; symbols and evidences of
criminality left in crime scenes; characteristics and positions of wounds; investigation and
reporting of autopsies; life style and risk of victims, in order to understand and be able to
identify and set up criminal profiles.
FS ๖๒๖๑ อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและกลยุทธการป|องกัน ๓(๓-๐-๖)
(Internet Crime and Protection Strategy)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข9ายคอมพิวเตอร การรักษาความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเครือข9าย อาชญากรรมทางอินเตอรเน็ตและวิธีการป‰องกัน
กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of computer network systems; security of
information technology in network systems; internet crime and protection strategy; laws
pertaining to information technology security.
FS ๖๒๖๒ คลังข.อมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม
๓(๓-๐-๖)
(Data Warehouse for Crime Investigation)
หลั กการพื้ น ฐานของการทํา เหมื องขอมู ล เนนในส9 ว นที่ เ ปe น การ
ประยุกตของเทคนิคการทําเหมืองขอมูลที่นําไปใชในการสืบหาหลักฐาน และการจารกรรม สําหรับรวบรวม
ไปใชในการพิสูจนพยานหลักฐานเพื่อนําไปสู9การลงโทษทางกฎหมาย
Concepts and principles of data mining, focusing on
applications of data mining techniques, to search for evidence and detect espionage, for
use as proof in securing legal convictions.

มคอ.๒
- ๒๙ FS ๖๒๖๓ การประยุกตใช.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใน
ทางนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Applications of Geographic Information Systems in
Forensic Science)
ความรูพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การประยุกตใช
และเครื่องมือที่ใชในระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการวิเคราะหและการทําแผนที่ในการ
สืบสวนทางอาชญากรรม การประยุกตในดานความปลอดภัยของสาธารณะ การวิเคราะหจุดฮอตสปอต
รูปแบบความหนาแน9น และการพยากรณรูปแบบการเกิดอาชญากรรม
Fundamentals of geographical information systems;
applications and tools in geographical information systems for analysis and mapping for
crime investigation; applications in the field of public safety, analysis of hot spots, density
patterns, and forecasts of crime patterns.
FS ๖๒๖๔ การประมวลภาพดิจิตัลและการประยุกตสําหรับ
นิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Digital Image Processing and Applications for Forensic
Science)
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการถ9ายภาพดิจิตัลและองคประกอบ
ความรูเกี่ยวกับแอทริบิวตของภาพ อุปกรณต9างๆ ในการจับภาพ การขยายภาพดวยอัลกอริทึมต9างๆ การ
ประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
Basic understanding of digital photography system and
components; knowledge of image attributes; various image capturing devices; image
enhancements by image processing algorithms; applications of techniques and tools for
forensic scientists.
FS ๖๒๘๑ กฎหมายที่เกี่ยวข.องกับนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Laws Related to Forensic Science)
ความรูเกี่ยวกับ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายแพ9ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งที่เกี่ยวของกับงานทางนิติวิทยาศาสตร
Knowledge in criminal law, criminal procedure law, civil
law and civil procedure law related to forensic science.

มคอ.๒
- ๓๐ FS ๖๒๘๒ เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร
(Selected Topics in Forensic Science)
หัวขอที่น9าสนใจในทางนิติวิทยาศาสตร
Topics of interest in forensic science

๑(๑-๐-๒)

FS ๖๒๘๓ นิติโบราณคดี
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Archaeology)
การใชหลั ก การและเทคนิ ค ทางโบราณคดี เ บื้ อ งตนสํ า หรั บ สํ า รวจ
คนหาและอธิบายเหตุการณในอดีตผ9านพยานหลักฐาน เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนทางดานกระบวนการ
ยุติธรรม เช9น การสืบสวนคดีอุกฉกรรจคดีคนหายพลัดหลง เรื่องสิทธิมนุษยชน และอุบัติภัยที่มีคนเสียชีวิต
จํานวนมาก เปeนตน วิชานี้จะทําใหผูเรียนมีความ สามารถในการคนหา การสํารวจพื้นที่ และการขุดกูหลุม
ฝkงศพของเหยื่อและวัตถุพยาน รวมทั้งสามารถบูรณาการวิชาโบราณคดี มานุษยวิทยาและนิติวิทยาศาสตร
เขาดวยกัน
Forensic Archaeology involves the use of archaeological
principles and techniques for the location, recovery, and interpretation of evidence for
past events within the constraints of the criminal justice system. For example in the
investigation of serious crime, missing persons cases, human rights and mass disasters. The
course provides invaluable expertise in the search, location and recovery of buried victims
and material evidence and integrates archaeological, anthropological and forensic science
disciplines.
FS ๖๓๐๑ วิทยานิพนธ มีค3าเทียบเท3า ๑๒ หน3วยกิต
(Thesis) equivalent to ๑๒ credits.
วิจัยในหัวขอทางนิติวิทยาศาสตร ในความดูแลของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ
Research on topics in forensic science under the
supervision of a staff member.
FS ๖๓๐๒ โครงการศึกษารายบุคคล มีค3าเทียบเท3า ๖ หน3วยกิต
(Individual Project) equivalent to ๖ credits.
ศึกษาและวิจัยในหัวขอทางนิติวิทยาศาสตร ในความดูแลของอาจารย
ประจําหลักสูตร
Study and research on topics in forensic science under
the supervision of a staff member.

มคอ.๒
- ๓๑ FS ๖๔๘๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(English for Forensic Scientists)
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการ
อ9า น การพัฒ นาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอ9านภาษาอังกฤษเพื่อทํา
ความเขาใจเรื่องที่อ9านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปeนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไม9ใช9 เนื้อหาเอกสารที่ใช
นํามาจากหนั งสือพิมพ บทความทางวิช าการ วารสาร รวมทั้งหนังสื อตํา ราที่ เกี่ย วของกับ สาขาวิช าของ
นักศึกษา
Study and development of English language skills with
emphasis on reading comprehension and academic writing to supplement the student’s
ability to read and understand technical as well as non– technical English. Course materials
include newspaper and journal articles as well as textbooks relevant to the student’s field
of study.
FS ๖๔๘๒ วิทยาศาสตรสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Science for Forensic Scientists)
ความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตร ที่จําเปeนสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร
Fundamentals of Science for Forensic Scientists

มคอ.๒
- ๓๒ อาจารยผู.สอน,อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหน3ง และคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน3ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปKที่สําเร็จการศึกษา

๑

รศ.พ.ต.อ.สันติ์ สุขวัจน
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1201-01290-67-9
(รศ.ดานนิติวิทยาศาสตร)

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2531)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2526)

๒

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1022-00504-53-8

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2544)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2528)

๓

รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1013-00014-88-5

ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2545)
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2534)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(2529)

๔

รศ.พ.ต.อ.พงษพิษณุ ภักดีณรงค
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1014-01273-79-5
(รศ.ดานนิติวิทยาศาสตร)

รป.ม. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2551)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายเรือ (2530)

มคอ.๒
- ๓๓ -

ลําดับ
๕

ตําแหน3ง ชื่อ สกุล
พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3-1009-02084-64-3

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปKที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
(2553)
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
วท.ม. (การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ยและองคการ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร (254๘)
สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2545)
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (254๒)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554)
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2531)

มคอ.๒
- ๓๔ ๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ลําดับ

ตําแหน3ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและ สาขาวิชา

1

ศ.พ.ต.อ.นพ.อุทัย ตีระวนินทร

ป.ผูเชี่ยวชาญ (อายุรศาสตรต9อมไรท9อและเมตาโบลิซึม)
ว.ว. (อายุรศาสตร)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
น.บ.ท. สํานักอบรมกฎหมายแห9งเนติบัณฑิตยสภา
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร (อายุศาสตร)
น.บ.
พ.บ.
วท.บ.

๒

รศ.พ.ต.อ.สันติ์ สุขวัจน

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

๓

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
น.บ.
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

๔

รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ

ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

๕

รศ.พ.ต.อ.พงษพิษณุ ภักดีณรงค

รป.ม.
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รป.บ.
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มคอ.๒
- ๓๕ -

ลําดับ

ตําแหน3ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและ สาขาวิชา

๖

รศ.พ.ต.อ.โสรัตน กลับวิลา

สค.ม.
น.บ.
รป.บ.(ตร.)

๗

พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ ธนวัฒนวงศธร

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

๘

ผศ.พ.ต.ท.วรธัช วิชชุวาณิชย

ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)
บธ.ม.(การจัดการ)
วท.บ.(ศาสตรคอมพิวเตอร)

๙

ผศ.พ.ต.ท.สุรัตน สาเรือง

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.บ.
วท.บ.(คอมพิวเตอร)

๑๐

พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ

ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม)
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ)
สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
นศ.บ.
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
วท.บ. (ชีววิทยา)

1๑

พ.ต.ท.หญิง กนกพร แสนแกว

วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)
ศศ.ม.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มคอ.๒
- ๓๖ -

ลําดับ

ตําแหน3ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและ สาขาวิชา

1๒

พ.ต.ต.ธิติ มหาเจริญ

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ‰า)

1๓

พ.ต.ต.นรินทร เพชรทอง

วท.ม. (Computer Security)
รป.บ. (ตร.)

๑๔

พ.ต.ต. หญิง ประวิสาข

แยมชื่น

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปeน
ภาษาต9างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษและผู.ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต3างๆ
ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

1

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก

Diploma American Board of Anatomical นายกสมาคมแพทยนิติเวช
Pathology
แห9งประเทศไทย
Grad.Dip.Clin.Sc. Certificate in Forensic
Osteology-Nation
อ.ว.(นิติเวชศาสตร)
น.บ.
พ.บ.

2

ศ.เกียรติคุณ ดร.นิพนธ ศุขปรีดี

Ph.D. (Media Technology)
ศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
วท.บ. (ฟ`สิกส-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยสยาม

มคอ.๒
- ๓๗ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

3

ศ.คลินิค นพ.อํานาจ กุสลานันท

ว.ว. (นิติเวชศาสตร)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร (อายุรศาสตร)
นบ.ท.
น.บ.
พ.บ.

คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

4

ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

Doctorat de 3 e cycle en Etudes
Indiennes (Histoire et Arché ologie)
(Mention Trè s Bien)
Diplô me d'Etudes Approfondies en
Etudes Indiennes (Histoire et
Arché ologie)(Mention Très Bien)
ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
ศศ.บ.(โบราณคดี)(เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

รศ.นพ.วิชัย วงศชนะภัย

Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)
ว.ว.(นิติเวชศาสตร)
วท.ม. (การแพทยคลินิก)
น.บ.
ศศ.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง)
พ.บ.
วท.บ. (สถิติศาสตร)

คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

6

รศ.พญ.สมบูรณ ธรรมเถกิงกิจ

APCP American Board of Pathology
Certificate in Forensin Pathology
Certificate of in Pathology USA.
อ.ว. (พยาธิวิทยา)
อ.ว. (เวชศาสตร)
อ.ว. (นิติเวชศาสตร)
น.บ.
พ.บ.

คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒
- ๓๘ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

7

รศ.นพ.สุนทร ศรมยุรา

ว.ว. (นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสาตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

๘

รศ.ดร.บุษบา ฤกษอํานวยโชค

D.M.Sc. (Basic Medicine)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
วท.บ. (พันธุศาสตร)

๙

รศ.ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ

Ph.D. (Biology)
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

๑๐

รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร

กศ.ด. (การพัฒนาการวิจัย)
ค.ม. (บริหารการพยาบาล)
ค.บ. (พยาบาลศึกษา)

1๑

รศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร

ปร.ด. (อาชญาวิ ทยาการบริ หารงานยุ ติ ธ รรม คณะสังคมศาสตรและ
และสังคม)
มนุษยศาสตร
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด)

1๒

รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ

Pd.D. (Environmental Science and
Public Policy)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย
คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1๓

รศ.สุรพล นาถะพินธุ

M.S. (Anthropology)
ศศ.บ. (โบราณคดี)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มคอ.๒
- ๓๙ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๑๔

รศ.ประสงค เอี่ยมอนันต

Dip.Housing,Planning and Bouwcentum
M.Arch. (City Design)
สถ.บ. (สถาปkตยกรรมไทย)
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(น า น า เ ห นื อ ) แ ข ว ง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
(เกษียณอายุราชการ)

1๕

ผศ.นพ.วรวีร ไวยวุฒิ

Doktor der Medizin
วท.ม. (การแพทยคลินิก)
อ.ว.(นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

1๖

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

ว.ว. (นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

โรงพยาบาลศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๗

ผศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ

Ph.D. (Anthropology)
M.A. (Anthropology)
ศศ.บ. (โบราณคดี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1๘

ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ

วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา)
วท.ม. (คอมพิวเตอร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

1๙

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ9นอารมณเลิศ

ค.ด. (พัฒนศึกษา)
ศศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศศ.บ. (การประถมศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มคอ.๒
- ๔๐ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๒๐

ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๑

ผศ.ดร.วรพจน พัฒนวิจิตร

วศ.ด. (ไฟฟ‰า)
วศ.ม. (โทรคมนาคม)
วศ.บ. (โทรคมนาคม)

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๒๑

ผศ.ศรีไร จารุภิญโญ

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
วท.บ. (คณิตศาสตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2๒

ผศ.ชวลิต ขาวเขียว

วท.ม. (โลกศาสตร)
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก9อนประวัติศาสตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2๓

พล.ต.ท.เลี้ยง หุยประเสริฐ

อ.ว.(นิติเวชศาสตร)
พ.บ.(วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสูตินรีเวช)

โรงพยาบาลตํารวจ

๒๔

พล.ต.ท.สิทธิเดช แสงศิรินาวิน

ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธป`ดิกส)
ป.ชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร
รป.ม.
พ.บ.

โรงพยาบาลตํารวจ

๒๕

พล.ต.ต.โกสินทร หินเธาว

ศศ.ม. (บริหารงานบุคล)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
รป.บ. (ตร)

กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง ตร.

2๖

พล.ต.ต.นพ.สมบูรณ ตันตระกูล

อ.ว. (นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

โรงพยาบาลตํารวจ

มคอ.๒
- ๔๑ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

2๗

พล.ต.ต.ทพ.สุรศักดิ์ จอยจํารูญ

ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ท.บ.(การแพทยคลินิก)

โรงพยาบาลตํารวจ

2๘

พล.ต.ต.ถาวร สุทธิวณิชย

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

ขาราชการบํานาญ

2๙

พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ

ว.ว.(นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ

๓๐

พล.ต.ต.ศรกฤษณ แกวผลึก

ศศ.ม. (บริหารองคกร)
น.บ.

ศูนยฝxกอบรมตํารวจกลาง

๓๑

พล.ต.ต.หญิง สุวิไล คุณาชีวะ

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

ขาราชการบํานาญ

๓๒

พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนทนิวาส

วท.ม.(จุลชีววิทยา)
น.บ.
วท.บ.(จุลชีววิทยา)

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7

๓๓

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
สถ.ม. (ผังเมืองมหาบัณฑิต )
รป.บ. (ตร.)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓๔

พ.ต.อ.ศิริพงษ ติมุลา

รป.ม.
รป.บ.(ตร.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง

มคอ.๒
- ๔๒ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๓๕

พ.ต.อ.อัษฎางค ม9วงศรี

วท.ม. (คอมพิวเตอร)
วท.บ.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตร.

3๖

พ.ต.อ.ทพ.บุรี รัตนสุวรรณ

ป.บัณฑิตวิทยาศาสตรการคลินิก
(ปริทันตวิทยา)
ท.บ.

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ

3๗

พ.ต.อ.นพ.วิรุฬห ศุภสิงหศิริปรีชา

ว.ว.(ศัลยศาสตรทั่วไป)
ว.ว.(นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ

๓๘

พ.ต.ท.โกมล ยิ้มเปeนใย

น.บ.

ผูเชี่ยวชาญดานการพิมพ
ลายนิ้วมือ

๓๙

พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ

วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๔๐

พ.ต.อ.สมชาย ศิริพันธ

วท.บ. (เคมี)

ขาราชการบํานาญ
(ผูเชี่ยวชาญศาลดานการ
ตรวจพิสูจนเอกสาร)

๔๑

พ.ต.อ.นิเวศน อาภาวศิน

วท.ม. (คอมพิวเตอร)
รป.บ. (ตร.)

๔๒

พ.อ.ดร.ปริญญา ฉายะพงษ

Ph.D. (Geographic Information System)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

กองบังคับการสนับสนุน
ทางเทคโนโลยี สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตร.
วิทยาลัยกองทัพบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก

มคอ.๒
- ๔๓ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๔๓

น.อ.โสภณ ทับแว9ว

Ph.D. (Information Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.

กรมการสื่อสาร
กองทัพไทย

๔๔

พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอา

ภ.ม.
ภ.บ.

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ

๔๕

พ.ต.อ.หญิง กฤติกา ชื่นจิตต

รป.ม.(การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
น.บ.(นิติศาสตร)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร

๔๖

พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส

กศ.ม.
น.ม.
น.บ.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๔๗

พ.ต.ท.ณรงค มั่นพรม

รป.ม.
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๒

๔๘

พ.ต.ท.นพ.ปกรณ วะศินรัตน

ว.ว. (นิติเวชศาสตร)
พ.บ.

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ

๔๙

พ.ต.ท.ดรัณ จาดเจริญ

วท.ม.(คอมพิวเตอร)
รป.บ.(ตร.)

กองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น
ทางเทคโนโลยี สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
ตํารวจแห9งชาติ

๕๐

พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต

วท.ม. (คอมพิวเตอร)
ร.ม.
น.บ.
รป.บ.(ตร.)

สํานักคดีเทคโนโลยีและ
ศูนยขอมูลการตรวจสอบ

มคอ.๒
- ๔๔ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๕๑

พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ9อนนอม

Ph.D.(Law)
น.ม.
น.บ.
รป.บ.(ตร.)

โรงเรียนนายรอยตํารวจ

๕๒

พ.ต.ท.สุรนาท วงศพรหมชัย

น.ม. (กฎหมายอาญา)
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
น.บ.

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๕๓

พ.ต.ท.ธนงศักดิ์ บุญมาก

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๕๔

พ.ต.ท.วสันต ปริยวิชญภักดี

วท.ม.
รป.ม.
วท.บ. (เคมี)
วท.ม.
วท.บ. (เคมี)

๕๕

พ.ต.ท.เชิดพงษ ชูกลิ่น

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ฟ`สิกส)

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๕๖

พ.ต.ท.กฤษฎา ริบรวมทรัพย

วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุติธรรม

๕๗

พ.ต.ท.หญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์

M.Sc. (Forensic Science)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุติธรรม

5๘

พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร อมรไชย

ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
วท.บ. (เคมี)

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๕๙

พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร ชดชอย

ภ.ม.
ภ.บ.

ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช วิ ท ย า
โรงพยาบาลตํารวจ

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

มคอ.๒
- ๔๕ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๖๐

พ.ต.ท.หญิง ศิริประภา รัตตัญžู

วท.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร)
วท.บ. (เคมี)

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๖๑

พ.ต.ท.หญิง ปวีณา กสิกิจวิวัฒน

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุติธรรม

๖๒

พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท

วท.ม. (จิตวิทยา)
วท.บ. (จิตวิทยา)

กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๖๓

พ.ต.ท.หญิง ประนอม อยู9เปeนสุข

ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ)
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)

กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร

๖๔

พ.ต.ท.หญิง สุมน ทวีวัฒนศรีสุข

ศศ.ม. (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) กองทะเบียนประวัติ
วท.บ.
อาชญากร

๖๕

พ.ต.ต.หญิง โสรดา ป`ติเลิศปkญญา

M.Sc. (Forensic Science)
วท.ม. (เทคนิคการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

กลุ9มงานตรวจชีววิทยา
และดีเอ็นเอ
กองพิสูจนหลักฐานกลาง

๖๖

ร.ต.อ.หญิง รัชดาภรณ มรม9วง

ศศ.ม. (บริหารงานยุติธรรม)
น.บ.
วท.บ. (เคมี)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุติธรรม

๖๗

ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี

Ph.D. (Phar,aceutical Chemistry)
วท.ม. (เคมีฟ`สิคัล)
วท.บ. (เคมี)

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6๘

ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ

Ph.D (Forensic Science)
M.S. (Forensic Science)
วท.บ. (ชีววิทยา)

หลั กสู ต รนิ ติ วิ ทยาศาสตร
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มคอ.๒
- ๔๖ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๖๙

ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร

Ph.D. (Pure and Applied Chemistry)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ชีวเคมี)

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

๗๐

ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ์

Ph.D. (Information Technology)
M.S. (Electrical Engineering)
B.S. (Electrical Engineering)

๗๑

ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
M.Sc. (Computer Science)
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยม)

ภาควิชาคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๗๒

ดร.ป`ยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย

D.Sc. (Molecular Biology)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

โครงการส9วนพระองค
สวนจิตรลดา

๗๓

ดร.นภาพร เพชรจินดา

Ph.D. (Computer Engineering)
M.Sc. (Information Technology)
บท.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

บริ ษั ท มั ล ติ มี เ ดี ย แอด
เวอรไทซิ่ง จํากัด

๗๔

ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง

Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry)
M.S. (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)

ภ า ค วิ ช า เ ค มี ค ณ ะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

๗๕

ดร.นริสา เก9งตรง บดีรัฐ

D.Sc. Environmental Sciences and
Engineering (Environmental Toxicology)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย
คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

มคอ.๒
- ๔๗ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๗๖

ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย

Le docteur de (Arché ologie)
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก9อนประวัติศาสตร)
ศศ.บ. (โบราณคดี)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๗๗

ดร.ชัยชาญ ไชยรังสินันท

๗๘

ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล

ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร
และสังคม)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (ฟ` สิ ก สอุ ต สาหกรรมและอุ ป กรณ
การแพทย)
Ph.D. (Organic Chemistry)
กรมศิลปากร
Certificate Scientific Examination of
Museum Objects (MUSEE DU LOUVRE),
Frace
Certificate Conservation of Monuments
(SPAFA)
M.App.Sc. (Chemistry) Curtin
B.Sc. (Chemistry)

๗๙

ดร.อดิศรี เจริญพานิช

Ph.D. (Biomedical Engineering)
M.S (Biomedical Engineering)
วท.บ. (ชีววิทยา)

๘๐

ดร.ชัยวัฒน แกวพันงาม

ศษ.ม.(การพัฒนาการศึกษาระหว9างประเทศ)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

๘๑

ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (อาชญาวิ ทยาการบริ หารงานยุ ติ ธ รรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และสังคม)
สวนดุสิต
ศศ.ม.(การเทคโนโลยีสังคม)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒
- ๔๘ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๘๒

นาย อําพล บุญประภากร

น.บ.ท.
น.บ.
ภ.บ.

ศาลจังหวัดนครปฐม

๘๓

นาย ปริญญา หอมอเนก

M.BA.
วศ.บ. (ไฟฟ‰า)

บริษัทเอซิส โปรเฟสชันนั่ล
เซ็นเตอร จํากัด

๘๔

นาย นิพนธ นาชิน

วท.ม. (การพัฒนาซอฟตแวรธุรกิจ)
วท.บ. (การพัฒนาซอฟตแวรธุรกิจ)

บริษัทเอซิส โปรเฟสชันนั่ล
เซ็นเตอร จํากัด

๘๕

นาย ธวัฒนชัย ศิลังคประชา

๘๖

นาย นันโท ศาสตรประสิทธิ์

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร
ค.บ. (คอมพิวเตอร)
และเทคโนโลยี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
ศศ.ม. (ศิลปะประยุกตออกแบบพาณิชยศิลป) สถาบันนิติวิทยาศาสตร
วท.บ. (เวชนิทัศน)
กระทรวงยุติธรรม

๘๗

นาย เสกสรร สโมสรสุข

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๘๘

นาย วัฒนากร สั้นนุย

น.ม.
น.บ.

สํานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

๘๙

นาย สมณ พรหมรส

M.Com. (Community Nutrition)
ศ.บ.(ปริมาณวิเคราะห)
น.บ.

สํานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

๙๐

นาง ประพิศ พงศมาศ

M.A. (Anthropology)
ศศ.บ.(โบราณคดี)

สํานักโบราณคดี
กรมศิลปากร

มคอ.๒
- ๔๙ -

ลําดับ

ตําแหน9ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สังกัด

๙๑

นาง วิไลวรรณ กิรติวุฒิเศรษฐ

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (พยาบาล)

ภาควิชานิติเวช
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

๙๒

นาง อรทัย ศุภมงคล

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

ภาควิชานิติเวช
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

๙๓

Mrs.Britt Goodrich

B.S. (Business administration)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไม9มี

๕. ข.อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยย3อ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรไดสองแผน คือ แผน ก แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ
หรือนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรแผน ข ทําโครงการศึกษารายบุคคล ในประเด็นปkญหาปkจจุบันที่นักศึกษา
สนใจหรือประเด็นที่เปeนประโยชนต9อหน9วยงาน ทั้งนี้ตองก9อใหเกิดองคความรูใหม9 โดยนักศึกษาสามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธหรือโครงการศึกษารายบุคคล มีขอบเขตของงานนั้น
สามารถดําเนินการสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู.
นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอย9างเปeน
ระบบ สามารถทําวิ จัยและเขียนผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสู9สังคมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมื อ
วิเคราะห

มคอ.๒
- ๕๐ ๕.๓

ช3วงเวลา

๕.๔

จํานวนหน3วยกิต ไม9นอยกว9า ๓๖ หน9วยกิต (ทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข)

ตามแผนการศึกษา

๕.๕ การเตรียมการ
มีระบบอาจารยที่ป รึกษาใหคําแนะนํา และช9วยเหลือดานวิชาการ ตลอดจนการเลือกหัวขอและ
กระบวนการศึกษาคนควาแก9นักศึกษา ใชระบบหองสมุด และมีตัวอย9างวิทยานิพนธมีตัวอย9างวิทยานิพนธ/
โครงการศึกษารายบุคคลใหศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก ๒
๑. ผ9านการสอบหัวขอและโครงร9างวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอและโครงร9างวิทยานิพนธ
๒. ผ9านการสอบวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๓. มีการนําเสนอผลวิทยานิพนธต9องานประชุมวิชาการ หรือมีการตีพิมพผลวิทยานิพนธ
ในวารสารวิชาการ
แผน ข
๑. ผ9านการสอบประมวลความรู
๒. ผ9านการสอบหัวขอและโครงร9างโครงการศึกษารายบุคคล โดยอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงร9างโครงการศึกษารายบุคคล
๓. ผ9 า นการสอบโครงการศึ ก ษารายบุ ค คล โดยคณะกรรมการสอบโครงการศึ ก ษา
รายบุคคล

