มคอ.๒
- ๕๑ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู. กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร สาขานิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจมีความมุ9งมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม โดยจัดใหมีการเรียนการสอนที่ส9งเสริมใหนักศึกษาสามารถคนควา
ความรู พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ มีความคิดสรางสรรค มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ
ตระหนักในความรับผิดชอบต9อสังคม เพื่อเปeนกําลังใหประเทศชาติต9อไป
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต9งกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วของและในกิ จ กรรมปk จ ฉิ มนิ เ ทศก9 อนที่ นั กศึ กษาจะ
สําเร็จการศึกษา

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใหความรูถึงผลกระทบต9อสังคมและขอกฎหมายที่เกี่ยวของในวิชาชีพ
มีกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดานภาวะผู นํ า ความรั บ ผิ ด ชอบ และมี ๑. กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปeนกลุ9ม และมีการ
วินัยในตนเอง
กําหนดหัวหนากลุ9มในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมี
ส9วนร9วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อฝxกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปeนสมาชิกกลุ9มที่ดี
๒. มี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายใหนั ก ศึ ก ษาหมุ น เวี ย นกั น เปe น
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝxกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
๓. มี ก ติ ก าที่ จ ะสรางวิ นั ย ในตนเอง เช9 น การเขาเรี ย นตรงเวลา
เขาเรียนสม่ําเสมอ การมีส9วนร9วมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น

มคอ.๒
- ๕๒ ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต3ละด.าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
มีการเรียนการสอนในหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับ นอกจากนั้นในรายวิชา
ต9างๆ มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพไวทุกวิชา เนื่องจากคุณสมบัติที่พึง
ปรารถนาของนักนิติวิทยาศาสตรที่ดีตองยึดถือความถูกตอง ยุติธรรม เปeนหลัก
นอกจากนี้จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตร9วมกับผูอื่นในสังคมอย9างราบรื่น และเปeนประโยชนต9อส9วนรวม อาจารยผูสอนใน
แต9ละวิชาจึงมีการสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต9อไปนี้ทั้ง ๗ ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการต9างๆ ที่ศึกษา
(๑) ตระหนักในคุณค9าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต9อเวลา และมีความรับผิดชอบต9อตนเองและสังคม
(๓) มีภาวะความเปeนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปeนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค9าและศักดิ์ศรีของ
ความเปeนมนุษย
(๕) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับต9าง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๗) เปeนแบบอย9างที่ดีต9อผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปeนการปลูกฝkงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแต9งกายที่เปeนไปตามระเบียบของโรงเรียนนายรอยตํารวจ นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ9มนั้น ตองฝxกใหรูหนาที่ของการเปeนผูนํากลุ9มและการเปeนสมาชิก
กลุ9ม มีความซื่อสัตยโดยตองไม9กระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานผูอื่น เปeนตน นอกจากนี้อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริย ธรรม เช9 น การยกย9องนักศึ กษาที่ทํา ดี ทําประโยชนแก9
ส9วนรวม เสียสละ
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธสําหรับการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจารยผูสอนไดแก9
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึ กษาในการเขาชั้นเรียน การส9งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขาร9วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินั ยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร9วมกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร

มคอ.๒
- ๕๓ (๓) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ ความรู.
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู.ด.านความรู.
นั กศึ กษาตองมี ความรู และความเขาใจอย9 า งถ9 อ งแทในเนื้ อหาสาระหลั กของสาขาวิ ช า
นิติวิทยาศาสตร ตลอดจนความกาวหนาของงานวิจัย แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบขอบังคับทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่ อใชประกอบอาชีพและช9วยพั ฒนาสังคม ในแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม ดั งนั้น มาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งต9อไปนี้
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
(๒) สามารถวิเคราะหปkญหา รวมทั้งประยุกตความรู และทักษะที่เหมาะสมในการแกไข
ปkญหา
(๓) สามารถติดตามความกาวหนาของความรู รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๔) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอย9างต9อเนื่อง
(๕) เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรูในสาขาวิชา
(๖) สามารถบูรณาการความรูกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณ ความชํานาญในการทําวิจัย
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านความรู.
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันต9อความกาวหนาทางวิทยาการ ทั้งนี้ใหเปeนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษา
นอกสถานที่ หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปeนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝxก
ปฏิบัติงานในสถาบันที่เกี่ยวของ
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู.ด.านความรู.
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(๑) การทดสอบย9อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา
(๔) ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษานําเสนอ
(๕) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

มคอ.๒
- ๕๔ ๒.๓

ทักษะทางปJญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปJญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา
แลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปeนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปkญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจ
ที่มาและสาเหตุของปkญหา วิธีการแกปkญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไม9สอนในลักษณะท9องจํา นักศึกษา
จะตองมีคุณสมบัติต9าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปkญญา ดังนี้
(๑) คิดอย9างมีวิจารณญาณและเปeนระบบ
(๒) สามารถสื บ คน ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใชในการแกไขปk ญ หาอย9 า ง
สรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปkญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปkญหาไดอย9างเหมาะสม
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใช.ในการพัฒนาผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปJญญา
(๑) การทํากรณีศึกษา
(๒) การอภิปรายกลุ9ม
(๓) การเรียนรูแบบมีส9วนร9วม
(๔) การเรียนรูจากสถานการณจริง
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปJญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช9น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะหวิจารณ รายงานผลการอภิปรายกลุ9ม และการสัมมนา
๒.๔

ทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งตองเกี่ยวของกับบุคคลในระดับ
ต9าง ๆ ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับเหล9านี้เปeนเรื่องจําเปeนอย9างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ9 ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต9างประเทศอย9างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความช9วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก9การแกปkญหาสถานการณต9าง
ๆ ในกลุ9มทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูร9วมทีม
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ9ม

มคอ.๒
- ๕๕ (๕) สามารถเปeน ผู ริเ ริ่มแสดงประเด็น ในการแกไขสถานการณทั้ งส9ว นตั ว และส9 ว นรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอย9างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ9ม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย9างต9อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุ ท ธการสอนที่ ใ ช. ใ นการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู. ด. า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุ9ม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่นเพื่อส9งเสริมการแสดงบทบาทของการเปeนผูนําและผูตาม
(๒) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหว9างผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
และกับบุคคลที่เกี่ยวของ
(๓) จั ด ประสบการณในการเรี ย นรู ภาคปฏิ บั ติ ที่ส9 งเสริ ม ใหทํ า งานเปe น กลุ9 ม และการ
แสดงออกของภาวะผูนําในหลากหลายสถานการณ
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญกับกลยุทธ ดังนี้
(๑) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปeนผูนําและผูตามในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
(๒) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
(๓) การประเมิ น ความสามารถในการทํ า งานร9 ว มกั บ กลุ9 ม เพื่ อ น และที ม งานอย9 า งมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
๒.๕

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรี ย นรู. ด. า นทั ก ษะการวิ เ คราะหเชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปล
ความหมายของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๒) สามารถสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟkง และการเขียน
(๓) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอย9างเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุ9มบุคคล
(๔) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่การทํางานเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

มคอ.๒
- ๕๖ ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ ใช.ในการพั ฒนาผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิ เคราะหเชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝxกทักษะการสื่อสารระหว9างบุคคล ทั้ง
การพู ด การฟk ง และการเขี ย นในกลุ9 ม ผู เรี ย น ระหว9 า งผู เรี ย นและผู สอน และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วของใน
สถานการณที่หลากหลาย
(๒) จัดประสบการณการเรียนรูที่ส9งเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(๓) จั ด ประสบการณการเรี ย นรู ที่ ส9 ง เสริ ม ใหผู เรี ย นไดใชความสามารถในการเลื อ ก
สารสนเทศ และฝxกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟkงและเนื้อหาที่
นําเสนอ
๒.๕.๓ กลยุ ท ธการประเมิ น ผลการเรี ยนรู. ด. า นทั ก ษะการวิ เ คราะหเชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต9าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต9าง ๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
(๓) การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย หรือการทํารายงานงาน
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู. จ ากหลั ก สู ต รสู3 ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณค9าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต9อเวลา และมีความรับผิดชอบต9อตนเองและสังคม
(๓) มีภาวะความเปeนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานเปeนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค9าและศักดิ์ศรีของความเปeน
มนุษย
(๕) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับต9าง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๗) เปeนแบบอย9างที่ดีต9อผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

มคอ.๒
- ๕๗ ความรู.
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
(๒) สามารถวิเคราะหปkญหา รวมทั้งประยุกตความรู และทักษะที่เหมาะสมในการแกไขปkญหา
(๓) สามารถติดตามความกาวหนาของความรู รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๔) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอย9างต9อเนื่อง
(๕) เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรูในสาขาวิชา
(๖) สามารถบูรณาการความรูกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณ ความชํานาญในการทําวิจัย
ทักษะทางปJญญา
(๑) คิดอย9างมีวิจารณญาณและเปeนระบบ
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปkญหาอย9างสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปkญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปkญหาไดอย9างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ9มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต9างประเทศ
อย9างมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความช9วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก9การแกปkญหาสถานการณต9าง ๆ ในกลุ9ม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูร9วมทีม
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ9ม
(๕) สามารถเปeนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งส9วนตัวและส9วนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอย9างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ9ม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย9างต9อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปลความหมาย
ของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๒) สามารถสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟkง และการเขียน
(๓) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอย9างเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุ9มบุคคล
(๔) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่การทํางานเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

มคอ.๒
- ๕๘ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสูร3 ายวิชา(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะทางปkญญา

๔.ทักษะความสัมพันธระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
FS ๖๑๐๑ นิติเวชศาสตรและพยาธิวิทยา
FS ๖๑๒๑ การตรวจและบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
FS ๖๑๔๑ การพิสูจนหลักฐานและการวิเคราะห
อาชญากรรม
FS ๖๑๖๑ นิติคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกีย่ วของกับ
การจัดการดานคอมพิวเตอร
FS ๖๑๘๑ กฎหมาย จริยธรรม และหลักการทางนิติ
วิทยาศาสตร
FS ๖๑๘๒ ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๑๘๓ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๑
FS ๖๑๘๔ สัมมนานิติวิทยาศาสตร ๒
FS ๖๒๐๑ นิติพิษวิทยา
FS ๖๒๐๒ ภูมิคุมกันวิทยาและซีโรวิทยาในทาง
นิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๐๓ อณูชีววิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๐๔ การวิเคราะหยาและแอลกอฮอล
FS ๖๒๐๕ นิติทันตวิทยา
FS ๖๒๒๑ การวิเคราะหเสนผมและเสนใย
FS ๖๒๒๒ เทคนิคในการสืบสวน
FS ๖๒๒๓ การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
FS ๖๒๒๔ การประยุกตใชซีโรวิทยาเชิงนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๒๕ เทคนิคในหองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๔๑ ลายพิมพนิว้ มือ

มคอ.๒
- ๕๙ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสูร3 ายวิชา(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะทางปkญญา

๔.ทักษะความสัมพันธระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
FS ๖๒๔๒ การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
FS ๖๒๔๓ การรูจําไบโอเมทริกสเบื้องตน
FS ๖๒๔๔ ความปลอดภัยและความเปeนส9วนตัวของ
ไบโอเมทริกซ
FS ๖๒๔๕ การจัดทําเคาร9างของอาชญากร
FS ๖๒๖๑ อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตและกลยุทธการ
ป‰องกัน
FS ๖๒๖๒ คลังขอมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม
FS ๖๒๖๓ การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
ในทางนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๖๔ การประมวลภาพดิจิตัลและการประยุกต
สําหรับนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๘๑ กฎหมายที่เกีย่ วของกับนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๘๒ เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร
FS ๖๒๘๓ นิติโบราณคดี
FS ๖๓๐๑ วิทยานิพนธ
FS ๖๓๐๒ โครงการศึกษารายบุคคล
FS ๖๔๘๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิตวิ ิทยาศาสตร
FS ๖๔๘๒ วิทยาศาสตรสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร

