
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชานิตวิทิยาศาสตร ์
หลกัสูตรปรบัปรงุพ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
คณะวทิยาศาสตรแ์ละบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทรว์ิทยาเขตหาดใหญ ่
 

 



 
 

สารบญั 
เรือ่ง หนา้ 
หมวดที1่ขอ้มลูทัว่ไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 3 
 9. ชื่อนามสกุลเลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 3 
  หลักสูตร 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
 12. ผลกระทบจากข้อ11.1และ11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดที2่ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 7 
 1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 
หมวดที3่ระบบการจัดการศกึษาการดาํเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน) 29 
 5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 30 
หมวดที4่ผลการเรยีนรูก้ลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 31 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 31 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 32 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 35 
  (CurriculumMapping) 
หมวดที5่หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนกัศกึษา 41 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 41 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 41 
 3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 42 
 
 
  สารบญั(ตอ่) 
เรือ่ง หนา้ 
หมวดที6่การพฒันาคณาจารย ์ 43 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 43 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 43 
หมวดที7่การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 45 
 1. การบริหารหลักสูตร 45 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 45 
 3. การบริหารคณาจารย์ 45 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 46 

 



 
 

 

 5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 46 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 46 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(KeyPerformanceIndicators) 47 
หมวดที8่การประเมนิและปรับปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 48 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 48 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 48 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 48 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 48 
ภาคผนวกก 49 
 ส่วนท่ี1ตารางเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 50 
 ส่วนท่ี2ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 52 
ภาคผนวกข 53 
 ส่วนท่ี1ตารางสรุปหลักการและเหตุผลปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 54 
 ส่วนท่ี2ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 56 
ภาคผนวกค 65 
 ส่วนท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 66 
 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ส่วนท่ี 2ตารางความคิดเห็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 68 
ภาคผนวก ง 77 
 ตารางแสดงจํานวนตําแหน่งงานทางนิติวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 78 
ภาคผนวก จ 79 
 ส่วนท่ี 1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 80 
 ส่วนท่ี 2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 96 
 ส่วนท่ี 3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 100 
ภาคผนวกฉ 111 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 112 
  

สารบญั (ตอ่) 
เรือ่ง หนา้ 
ภาคผนวกช 135 
 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 136 
 



1 

รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิานติวิทิยาศาสตร ์
หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ.2558 

 
ชือ่สถาบันอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

หมวดที1่ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
 (ภาษาอังกฤษ) : MasterofSciencePrograminForensicScience 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์) 
     (ภาษาอังกฤษ) : MasterofScience(ForensicScience) 
 2.2  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) 
     (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc.(ForensicScience) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร36หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาโท 
   อื่ น ๆ ( ร ะ บุ ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).............................................................................................    
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ    
   รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
   ชื่อสถาบัน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
     สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
     สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจ 
     โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
     สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางและความร่วมมือด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
   ชื่อสถาบัน........................................................................................ประเทศ....................................................... 
   รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกันโดยสถาบันฯเป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน(หรือมากกว่า2สถาบัน) 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า1สาขาวิชา(เช่นทวิปริญญา) 

อื่นๆ(ระบุ)………..........................................................................................................................................................    
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง  กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคมพ.ศ.2558 
   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์พ.ศ.2553 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8(2/2558) 
   เม่ือวันท่ี 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 366(4/2558) 
   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
   ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร(ถ้ามี)……………………………………………............……… 
   เม่ือวันท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา2559 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 (1)นักนิติวิทยาศาสตร์สังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
 (2)นักนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตํารวจ และสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
 (3)นักนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเหล่าทัพต่างๆ 
 (4) นักนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 (5) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลต่างๆ  
 (6)เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการชดเชยสินไหมของบริษัทประกันภัย 
 (7)อาจารย์ 
 (8)นักวิจัย 
 
9. ชื่อนามสกุลเลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต...........................................................................……………………. 
   น อ ก ส ถ า น ท่ี ต้ั ง ไ ด้ แ ก่
(ระบุ)...............................................................………………………………........................................ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   การวางแผนหลักสูตรในคร้ังนี้ให้ความสําคัญและพิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี11(พ.ศ.2555–2559)
ซึ่งกล่าวถึงยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็งภายในประเทศเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
   จากปัญหาด้านความม่ันคงและการก่อการร้ายท้ังในระดับโลกและภายในประเทศท่ีมีรูปแบบความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อยๆซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEANEconomicCommunity:AEC)ในปี2558นี้ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทางนิติวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ
อาทิการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารได้ในระดับสากลเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนในระดับอาเซียนหรือนานาชาตินําไปสู่การมีมาตรฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศอันเกิดจากปัญหาการก่อการร้ายดังกล่าวต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศรวมท้ังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับ
สากลได้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การวางแผนหลักสูตรในครั้งน้ีให้ความสําคัญและพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกิดจากปัญหาการ
ก่อความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากปัญหาดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและขยายพื้นท่ีความเสี่ยงมากข้ึนซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนอกจากนี้การวางแผนหลักสูตรฯยังคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคสื่อสารไร้
พรมแดนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการกระทําผิดกฏหมายหลายรูปแบบ
อาทิการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา(Cyber-crimeandintellectualpropertytheft)การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(E-
terrorism)เพื่อก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินตัวบุคคลหรือเพื่อสร้างความหวาดกลัวการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อขัดขวางหรือขโมย
ข้อมูลส่วนตัวสําหรับใช้ประกอบการทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตการละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานท่ีมีลิขสิทธิ์คุ้มครองและการเผยแพร่ภาพ
อนาจารในสื่อออนไลน์เป็นต้น 
   เนื่องจากนิติวิทยาศาสตร์สามารถใช้เป็นเครื่องมือค้นหาผู้กระทําความผิดและสามารถอํานวยความยุติธรรมให้กับสังคมได้ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานนิติวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้องจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ11.1และ11.2ต่อการพัฒนาหลกัสตูรและความเกีย่วข้องกบัพันธกิจของสถาบนั 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
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   จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้หลักสูตรมีรูปแบบการพัฒนาเชิงรุกท่ีมีศักยภาพเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์และเป็นเนื้อหาท่ีมีความทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลรวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนํามาใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อรองรับ
สถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนท้ังในและต่างประเทศโดยการผลิตบุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้
มีความชํานาญในการทํางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
พร้อมท้ังมีความสามารถในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติได้และตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพอีกด้วยซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชียทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นความเป็นผู้นําทางวิชาการสามารถผสมผสานและประยุกต์
ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญาคุณธรรมสมรรถนะและโลก-ทัศน์สากลให้แก่บัณฑิตจึงทําให้หลักสูตรเน้นการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมีความเช่ียวชาญในการทํางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความล้ําสมัยส่งผลให้เป็นผู้นําทางวิชาการอย่างแท้จริงรวมท้ังส่งเสริมบัณฑิตให้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีในสังคม 
 
13. ความสมัพนัธ์กับหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   จํานวน13รายวิชาได้แก่ 
   (1)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน1รายวิชาคือ 
   318-503     ชีวสารสนเทศ1  2(1-2-3) 
        BioinformaticsI 
   (2)ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน4รายวิชาคือ 
   324-540     หลักการเครื่องมือทางเคมี  3(2-3-4) 
        ChemicalInstrumentations 
   324-545     การแยกสารทางเคมี  3(3-0-6) 
        ChemicalSeparations 
   324-641     การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี  2(2-0-4) 
        ChromatographicAnalysis 
   324-741     การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย  3(3-0-6) 
        TraceAnalysis    
   (3)ภาควิชาชีววิทยาคณะคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน1รายวิชาคือ 
   330-587     หลักการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์  3(2-3-4) 
        PrinciplesofScientificInquiry 
   (4)ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน3รายวิชาคือ 
   336-521     พิษวิทยา  2(2-0-4) 
        Toxicology 
   336-522     นิติพิษวิทยา  3(2-3-4) 
        ForensicToxicology 
   336-523     หลักการทางนิติพิษวิทยา  2(2-0-4) 
        PrinciplesofForensicToxicology 
   (5)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน2รายวิชาคือ 
   346-501     ทฤษฎีความน่าจะเป็น  3(3-0-6) 
        Probability Theory 
   346-534     ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ  3(3-0-6) 
        StatisticalDecisionTheory 
   (6)คณะแพทยศาสตร์  จํานวน1รายวิชาคือ 
   364-511     มนุษยพันธุศาสตร์  2(2-0-4) 
        HumanGenetics 

 



5 

 

   (7)คณะนิติศาสตร์    จํานวน1รายวิชาคือ 
   870-496     นิติเวชศาสตร์  2(2-0-4) 
        ForensicMedicine 
 13.2 กลุม่วชิา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอืน่ตอ้งมาเรยีน 
   ไม่มี 
 13.3 การบรหิารจดัการ 
   (1)แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทําหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชาอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
   (2)มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
   (3)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่2ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
   มุ่งสร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรู้และสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแม่นยําเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และจริยธรรมวิชาชีพตลอดจนสามารถนําผลการศึกษา
ค้นคว้าไปพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ได้ 
 1.2  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
   นิติวิทยาศาสตร์(ForensicScience)คือการนําหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงานยุติธรรมซึ่งเป็น
เร่ืองท่ีกําลังได้รับความสนใจและมีการนํามาใช้เป็นอย่างมากในการประกอบการพิจารณาคดีต่างๆภายในประเทศรวมท้ังใช้แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี
ภาคใต้ท่ียังคงความรุนแรงและมีการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจึงอาจกล่าวได้ว่านิติวิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศท้ังในด้าน
ความมั่นคงแห่งรัฐเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมท้ังคุณภาพชีวิตท้ังทางสังคมและวัฒนธรรมสําหรับในประเทศไทยน้ันแม้ว่าจะมีการนําศาสตร์ดังกล่าว
เข้าร่วมการสืบสวนสอบสวนและใช้ประกอบการพิจารณาคดีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ในความเป็นจริงแล้วยังขาดกําลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีศักยภาพ
ด้านวิชาการกล่าวคือมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเข้มแข็งและมีความชํานาญในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สําหรับการพัฒนาตนเองและสาย
งาน 
   คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างกําลังคนและการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยดังเห็นได้จากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์นับต้ังแต่ปีพ.ศ.2548เป็นต้นมาจาก
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ีมีอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา10ปีท่ีผ่านมาทําให้ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางนิติ
วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่การตรวจพิสูจน์ทางเคมีชีววิทยาอณูชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ต่างๆท่ีทันสมัยและผลิตงานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หลักสูตรฯยังมีความ
ร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอาทิสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจท่ัวประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ภรและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจหน่วยปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศได้แก่FlindersUniversityเครือรัฐออสเตรเลีย
GNSScienceประเทศนิวซีแลนด์UniversityofViennaสาธารณรัฐออสเตรียอีกด้วย 
   จากเหตุผลข้างต้นคณะฯจึงมีความเหมาะสมท่ีจะสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพียงพอสําหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์
ทางเคมีของวัตถุระเบิดสารเสพติดและสารพิษการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมมนุษย์เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
การตรวจสารพันธุกรรมสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆท่ีไม่ใช่มนุษย์รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์และนิเวศวิทยาเพื่อสนับสนุน
งานนิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานให้มีความสามารถในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
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 1.3  วัตถุประสงค์ 
   (1) สร้างมหาบัณฑิตท่ีกอรปด้วยคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้
แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) สร้างมหาบัณฑิตท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อันนําไปสู่การค้นคว้าองค์ความรู้ทางนิติ-วิทยาศาสตร์ท่ี
ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์วิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   (3) พัฒนาบุคลากรในสายงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มีโอกาสศึกษา และเพิ่มพูนความรู้และสร้างประสบการณ์ในการวิจัยเฉพาะทางเพื่อการ
ทํางานระดับสูงข้ึน 
   (4) ส่งเสริมงานวิจัยอันนําไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา(2ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 1. รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ประ ชุม/สัมมนา ผู้ รั บ ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

3. ผ ล ส รุ ป แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ประชุมสัมมนา 

4. ผลสรุปความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 5. รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็น 

active learning 
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning 
1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
2. จํานวน/ร้อยละของอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม

การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 

3. จํานวน/ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ  

4. จํานวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ 
active learning 

5. ผลการประเมินรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน
แบบ active learning 

   

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการประเมินผล 1. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบใน
ทุกรายวิชา 

1. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 

2. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จํานวนรายวิชาท่ีใช้วิธีการวัดและประเมินผล

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
3. ประเมินประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัดและ

ประเมินผล 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ส่ง เสริมการจัดการเ รียน รู้ เพื่ อ ให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

1. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้าน 2. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้ของอาจารย์ 
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หมวดที3่ระบบการจัดการศกึษาการดาํเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ.......................................... สัปดาห์ 
  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ.......................................... สัปดาห์ 
  ระบบอื่นๆ(ระบุรายละเอียด)…………................................................................................................................. 
 ข้อกําหนดต่างๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2556(ภาคผนวกฉ) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิต 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  วัน–เวลาราชการปกติ 
  น อ ก วั น –เ ว ล า ร า ช ก า ร
(ระบุ)………………………………………................................................................................. 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานคือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมคือ ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 ข้ึนไปและหากมีประสบการณ์การทําวิจัยจะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ(เช่นเฉพาะนักบริหารเฉพาะข้าราชการ)(ระบุ).......................................................... 
……......……………..........................................................................................................……………………...............................
........... 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   นักศึกษาบางส่วนท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงจึงมีจํานวนหน่วยกิตในวิชา
ปฏิบัติการหรือระดับคะแนนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตํ่านอกจากน้ียังมีนักศึกษาบางส่วนแม้ว่าจะจบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่มีผล
การเรียนในกลุ่มวิชาพื้นฐานบางรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทําให้มีพื้นฐานท่ีไม่เหมาะสมต่อการ
เรียนในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา 
 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ2.3 
   มีการจัดอบรมกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในภาคฤดูร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรกให้กับ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาและนักศึกษาท่ีไม่ได้สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ5ปี 
   จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2558–2562มีดังนี้ 

จํานวนนกัศกึษา จํานวนนกัศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที1่ 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที2่ - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
คาดวา่จะจบการศกึษา - - 10 10 10 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
   2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรบั ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบํารุงการศกึษา 152,000 304,000 304,000 304,000 304,000
ค่าลงทะเบยีน 324,000 648,000 648,000 648,000 648,000
เงนิอุดหนนุจากรฐับาล 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000
รวมรายรบั 826,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000

 
   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย(หน่วยบาท) 

หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1. 2,643,470 2,802,079 2,970,203 3,148,416 3,337,320

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 827,715 869,101 912,556 958,184 1,006,093
3. ทุนการศึกษา - - - - -
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 125,134 131,390 137,960 144,858 152,101
รวม (ก) 3,596,319 3,802,570 4,020,719 4,251,457 4,495,514
ข. งบลงทนุ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 473,771 497,460 522,333 548,449 575,872
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 473,771 497,460 522,333 548,449 575,872
3. ทุนการศึกษา 4,070,090 4,300,029 4,543,052 4,799,906 5,071,386
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 10 20 20 20 20
รวม (ก) 407,009 215,001 227,153 239,995 253,569

 
หมายเหตุค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคํานวณตามอายุการใช้งาน(ค่าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................................................................................... 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
   ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตรให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
    แผนกแบบก1 36 หน่วยกิต 
     -วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
    แผนกแบบก2 36 หน่วยกิต 
     -หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
     -หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
     -วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1 รายวิชา 
    หมวดวิชาบังคับ  จํานวน15หน่วยกิต 
    309-501  นิติเคมี   2(1-2-3) 
       ForensicChemistry 
    309-502  นิติชีววิทยา   2(1-2-3) 
       ForensicBiology 
    309-503  พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ   4(3-3-6) 
       Criminalistics and Crime Scene Investigation 
    309-504  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์   1(1-0-2) 
       ResearchMethodologyinForensicScience 
    309-505  กฎหมายและจริยธรรมในงานนิติวิทยาศาสตร์   2(2-0-4) 
       Legal Aspects and Ethics in Forensic Science 
    309-671  สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์1   1(0-2-1) 
       SeminarinForensicScienceI 
    309-672  สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์2   1(0-2-1) 
       SeminarinForensicScienceII 
    336-523  หลักการทางนิติพิษวิทยา   2(2-0-4) 
       PrinciplesofForensicToxicology 
    หมวดวิชาเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต 
    309-506  ฝึกงาน   1(0-0-4) 
       Training 
    309-507  การวิเคราะห์สารระเบิด   3(2-3-4) 
       ExplosivesAnalysis 
    309-508  การวิเคราะห์สารเสพติด   3(2-3-4) 
       NarcoticsAnalysis 
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    309-509  นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า   3(2-3-4) 
       WildlifeForensicScience 
    309-510  นิติเรณูวิทยา   3(2-3-4) 
       ForensicPalynology 
    309-511  นิตินิเวศวิทยา   3(2-3-4) 
       ForensicEcology 
    309-512  นิติกีฏวิทยา   3(2-3-4) 
       ForensicEntomology 
    309-513  นิติอณูชีววิทยา   3(2-3-4) 
       ForensicMolecularBiology 
    309-514  การแปลผลการตรวจดีเอ็นเอ   2(2-0-4) 
       ForensicDNAEvidenceInterpretation 
    309-515  นิติเคมีไฟฟ้า   3(2-3-4) 
       ForensicElectrochemistry 
    309-516  นิติโภชนศาสตร์   3(3-0-6) 
       ForensicNutrition 
    309-517  นิติคอมพิวเตอร์   3(2-3-4) 
       ForensicComputer 
    309-681  หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์1   2(2-0-4) 
       SpecialTopicsinForensicScienceI 
    309-682  หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์2   2(2-0-4) 
       SpecialTopicsinForensicScienceII 
    309-683  หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์3   2(1-2-3) 
       SpecialTopicsinForensicScienceIII 
    318-503  ชีวสารสนเทศ1   2(1-2-3) 
       BioinformaticsI 
    324-540  หลักการเครื่องมือทางเคมี   3(2-3-4) 
       ChemicalInstrumentations 
    324-545  การแยกสารทางเคมี   3(3-0-6) 
       ChemicalSeparations 
    324-641  การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี   2(2-0-4) 
       ChromatographicAnalysis 
    324-741  การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย   3(3-0-6) 
       TraceAnalysis 
    330-587  หลักการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์   3(2-3-4) 
       PrinciplesofScientificInquiry 
    336-521  พิษวิทยา   2(2-0-4) 
       Toxicology 
    336-522  นิติพิษวิทยา   3(2-3-4) 
       ForensicToxicology 
    346-501  ทฤษฎีความน่าจะเป็น   3(3-0-6) 
       Probability Theory 
    346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ   3(3-0-6) 
       StatisticalDecisionTheory 
    364-511  มนุษยพันธุศาสตร์   2(2-0-4) 
       HumanGenetics 
    870-496  นิติเวชศาสตร์   2(2-0-4) 
       ForensicMedicine 
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    นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือในสถาบันอื่นภายใต้ดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์     
    309-691  วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 
       Thesis 
    309-692  วิทยานิพนธ์   36(0-108-0) 
       Thesis 
    3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
      รหัสวิชาหมายถึงหมายเลขประจํารายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเลข6ตัวแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 
      ตัวเลข3ตัวแรกหมายถึงรหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา 
      309-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ 
      318-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศคณะ-วิทยาศาสตร์ 
      324-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ 
      330-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
      336-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยาคณะวิทยาศาสตร์ 
      346-xxx คือ รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์ 
      364-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 
      870-xxxคือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
      ตัวเลขหลักร้อยหมายถึงชั้นปีหรือระดับการศึกษา 
      เลข4หมายถึงวิชาในระดับปริญญาตรี 
      เลข5หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี1 
      เลข6หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี2 
      เลข7หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโท 
      ตัวเลขหลักสิบหมายถึงวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
      ตัวเลขหลักหน่วยหมายถึงลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
    3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิตเช่น3(2-3-4)มีความหมายดังต่อไปนี้ 
      ตัวเลขท่ี1(3) หมายถึงจํานวนหน่วยกิตรวม 
      ตัวเลขท่ี2(2) หมายถึงจํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      ตัวเลขท่ี3(3) หมายถึงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
      ตัวเลขท่ี4(4) หมายถึงจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
   3.1.4  แผนการศึกษา 
    3.1.4.1 หลักสูตรแผนกแบบก1 
 ชั้นปีที่1ภาคการศึกษาที่1 
  309-692  วิทยานิพนธ์    9(0-27-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่1ภาคการศึกษาที่2 
  309-692  วิทยานิพนธ์    9(0-27-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่1 
  309-692  วิทยานิพนธ์    9(0-27-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่2 
  309-692  วิทยานิพนธ์    9(0-27-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
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รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสูตรไมน่อ้ยกวา่  36หน่วยกิต        
หมายเหตุ 1)นักศึกษาท่ีเข้าเรียนแผนกแบบก1ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาแบบไม่นับหน่วยกิตทุกภาคการศึกษา 
    2)นักศึกษาท่ีเข้าเรียนแผนกแบบก1อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิต

(audit)ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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    3.1.4.2 หลักสูตรแผนกแบบก2 
ชั้นปีที่1ภาคการศึกษาที่1  

  309-501  นิติเคมี    2(1-2-3) 
     ForensicChemistry 
  309-502  นิติชีววิทยา    2(1-2-3) 
     ForensicBiology 
  309-503  พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ    4(3-3-6) 
     Criminalistics and Crime Scene Investigation 
  309-504  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์    1(1-0-2) 
     ResearchMethodologyinForensicScience 
        รวม  9หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่1ภาคการศึกษาที่2 
  309-505  กฎหมายและจริยธรรมในงานนิติวิทยาศาสตร์    2(2-0-4) 
     Legal Aspects and Ethics in Forensic Science 
  336-523  หลักการทางนิติพิษวิทยา    2(2-0-4) 
     PrinciplesofForensicToxicology 
  xxx-xxx  วิชาเลือก    3(x-x-x) 
  309-691  วิทยานิพนธ์    2(0-6-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่1 
  309-671  สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์1    1(0-2-1) 
     SeminarinForensicScienceI 
  309-691  วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 

ชั้นปีที่2ภาคการศึกษาที่2  
  309-672  สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์2    1(0-2-1) 
     SeminarinForensicScienceII 
  309-691  วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
     Thesis 
        รวม  9หน่วยกิต 
       รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสูตรไมน่อ้ยกวา่  36หน่วยกิต 
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   3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   รายวิชาบังคับ 
  309-501 นิติเคมี       2(1-2-3) 
    ForensicChemistry 
     การใช้หลักการทางด้านเคมีสําหรับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การเก็บตัวอย่าง การเตรียม

ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณ การพิสูจน์การใช้ได้ของวิธี 
การควบคุม และประกันคุณภาพสําหรับการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด และสารควบคุม แอลกอฮอล์ หมึก และสี วัตถุ
ระเบิด และเขม่าดินปืน เศษวัสดุไหม้ไฟ เส้นใย และแก้ว 

     Principles of chemistry for forensic science applications; sampling; sample preparation; methods 
in chemical analysis; instrumentation; qualitative and quantitative analyses; method validation; 
quality control and assurance for the analysis of drugs and controlled substances; alcohols; inks 
and paints; explosives and gunshot residues; fire debris; textiles; and glass 

  309-502 นิติชีววิทยา      2(1-2-3) 
    ForensicBiology 
     การนําหลักการทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักการ การ

เปลี่ยนแปลง และการเสื่อมสภาพของร่างกายหลังการเสียชีวิต การตรวจพยานวัตถุท่ีได้จากของเหลว เนื้อเยื่อ และส่วน
ต่างๆของมนุษย์ การตรวจบาดแผล การตรวจสารพันธุกรรม การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ โปรติสต์ พืช และสัตว์ ในการ
สืบสวนสอบสวน 

     The application of biology to forensic science; principles of changes and degradation after 
death; forensic investigation of human body fluids, tissues, and body parts; investigation of wounds; 
DNA analysis; roles of microorganisms, protists, plants, and animals in forensic investigations 

  309-503 พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ     4(3-3-6) 
    Criminalistics and Crime Scene Investigation 
     หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์หลักการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพยานวัตถุกฎแห่งการแตกต่างหลักการเปรียบเทียบความ

น่าจะเป็นห่วงโซ่แห่งการถือครองพยานหลักฐาน ลายพิมพ์นิ้วมือการวิเคราะห์รูปแบบและทิศทางของหยดเลือดรอย
เครื่องมือและรอยประทับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการจําแนกลายมือเขียนและการตรวจเอกสารต้องสงสัยความรู้พื้นฐาน
ของการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุการเข้าและการป้องกันสถานท่ีเกิดเหตุการค้นหาวัตถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุการถ่ายภาพ
สถานท่ีเกิดเหตุการจัดการวัตถุพยานการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ในสถานท่ีเกิดเหตุ ระบบมาตรฐาน ISO ท่ี
เกี่ยวข้อง 

     Principles of forensic science; exchange principle; law of individuality; principles of 
comparison; probability; chain of custody; fingerprints; blood pattern analysis; toolmark and 
impressions; firearms and ammunition; handwriting identification and questioned document 
examination; fundamentals of crime scene investigations; entering and securing the scene; processing 
the scene for evidence; photographing a crime scene; documentation of physical evidence and 
evidence collection; crime scene analysis and reconstruction; related ISO 

  309-504 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์     1(1-0-2) 
    ResearchMethodologyinForensicScience 
    หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
     ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และทัศนคติวิทยาศาสตร์ ความหมาย และลักษณะของ

การวิจัย หลักการอ่าน และวิเคราะห์บทความวิจัยหลัก วิธีการค้นหาองค์ความรู้ และแหล่งข้อมูลการวิจัยทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย การบันทึกวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย 

     Introduction to philosophy of science; scientific method and attitude; definition and types of 
research; reading and analyzing research articles; knowledge search and sources of forensic research; 
writing research proposal; experimental design; data logging, data analysis, and summarizing the 
experiment; research ethics 

  309-505 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิติวิทยาศาสตร์     2(2-0-4) 
    Legal Aspects and Ethics in Forensic Science 
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     กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักกฎหมายท่ัวไปในการดําเนินคดีอาญา การ
สืบสวน และสอบสวนคดีอาญา โดยเน้นสถานการณ์จําลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแต่การรวบรวมพยานผู้ชํานาญการ
พิเศษในชั้นสอบสวน วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลักฐาน การพิสูจน์ และการตรวจสอบ
พยานหลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ กระบวนการทางศาลในการคุ้มครองพยานภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ จริยธรรมใน
งานนิติวิทยาศาสตร์ ความเป็นมืออาชีพ ประมวลจรรยาบรรณสําหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ความคับข้องทางจริยธรรม 

     General judicialprinciples in civil and criminal cases; laws related to criminal procedures; 
investigation of criminal cases, focusing on being an expert witness in mock trials; the use of 
forensic science in investigations, including search, analysis, and examination of physical evidence; 
post–mortem examinations; judiciary process for privilege of witness under the Thai constitution; 
ethics in forensic science; professionalism; code of ethics for forensic scientists; ethical dilemma 

  309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์1     1(0-2-1) 
    SeminarinForensicScienceI 
     สัมมนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจ และทันสมัยหรือค้นพบใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมเนื้อหาจากผลงานตีพิมพ์ท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอ และตอบข้อซักถาม  
     Seminar in the current topics of interest or new findings in forensic science selected from 

related publications 
  
 
 
 
  309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์2     1(0-2-1) 
    SeminarinForensicScienceII 
    รายวิชาบังคับก่อน:309-671 
    Prerequisite:309-671 
     สัมมนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยหรือค้นพบใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมเนื้อหาจากเพื่อผลงานตีพิมพ์ท่ี

เกี่ยวข้องนําเสนอและตอบข้อซักถาม โดยเป็นเรื่องท่ีไม่ซ้ํากับท่ีเสนอในวิชา 309-671  
     Seminar in the current topics of interest or new findings in forensic science selected 

fromrelated publications which differs from those in 309-671; public presentation and discussion in 
details also included 

  309-691 วิทยานิพนธ์      18(0-54-0) 
    Thesis 
     ศึกษาค้นคว้า และทําวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแล และแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge under 

supervision of the thesis committee 
  309-692 วิทยานิพนธ์      36(0-108-0) 
    Thesis 
     ศึกษาค้นคว้า และทําวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแล และแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge under 

supervision of the thesis committee 
  336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา     2(2-0-4) 
    PrinciplesofForensicToxicology 
     หลักการของนิติพิษวิทยา พิษจลนศาสตร์ กลไกการเกิดพิษ และพิษวิทยาพฤติกรรม การจัดแบ่งประเภทของยาและ

สารพิษ ข้ันตอนการสืบสวนทางพิษวิทยาถึงสาเหตุของการเสียชีวิต การตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาสําหรับยา และ
สารพิษ 
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     Principles of forensic toxicology; toxicokinetics; mechanism of toxicity and behavioral 
toxicology; drugs and poisons classification; toxicological investigation of poison death; forensic 
toxicological analysis of drugs and poisons 

   รายวิชาเลือก 
  309-506 ฝึกงาน       1(0-0-4) 
    Training 
     ปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการตรวจท่ีเกิดเหตุ โดยมีเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เป็นท่ี

ปรึกษาทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ 
     Training at a forensic laboratory or a crime scene investigation unit for at least 20 working 

days under the supervision of a staff member at the workplace 
  309-507 การวิเคราะห์สารระเบิด     3(2-3-4) 
    ExplosivesAnalysis 
     คําจํากัดความ และประเภทของสารระเบิด การเก็บ และรวบรวมตัวอย่างสารระเบิดเพื่อตรวจพิสูจน์ หลักการ และ

วิธีการตรวจสอบสารระเบิดแต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบประเภทของสารระเบิดต้อง
สงสัย 

     Explosives and classification of explosives; collection of suspected explosives; principles and 
methods in detecting and identifying different explosives; applications of different techniques to 
examine suspected materials 

  309-508 การวิเคราะห์สารเสพติด     3(2-3-4) 
    NarcoticsAnalysis 
     คําจํากัดความ และประเภทของยาเสพติด วิธีการตรวจสอบยาเสพติดแต่ละประเภท หลักการเบ้ืองต้นของการ

ตรวจสอบยาเสพติดแต่ละวิธี ตลอดจนขั้นตอนในการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบประเภทของยาเสพติดต้อง
สงสัย  

     Drugs terminology and classification of drugs; detection methods for drugs; basic on drugs 
detection methods and application of drugs detection on suspected materials 

  309-509 นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า      3(2-3-4) 
    WildlifeForensicScience 
     การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีสัตว์ป่า รูปแบบคดี และประเภทของวัตถุพยาน การเก็บ และรวบรวมตัวอย่างเพื่อ

ตรวจพิสูจน์ ข้อกฎหมาย และอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและระหว่างประเทศ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อตรวจพิสูจน์วัตถุพยานจากคดีสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์ โดยเน้นวิธีการทางดีเอ็นเอ และการเขียน
รายงานผลการตรวจพิสูจน์ 

     Wildlife crime scene investigation; types of cases and evidence; evidence collection; laws and 
regulations related to wildlife crimes; basic science and the application of science to forensic wildlife 
investigations with an emphasis on DNA-based methods; reporting scientific results 

  309-510 นิติเรณูวิทยา      3(2-3-4) 
    ForensicPalynology 
     การพัฒนาของเรณู สัณฐานวิทยาของเรณู การนําหลักการทางเรณูวิทยามาประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ การเก็บ

วัตถุพยาน การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางนิติเรณูวิทยา  
     Pollen development; pollen morphology; application of palynology in legal investigation; 

collection of palynological evidence; pollen analysis and interpretation of pollen evidence 
  309-511 นิตินิเวศวิทยา      3(2-3-4) 
    ForensicEcology 
     นิเวศวิทยาเบ้ืองต้น การนําหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ การบูรณาการตรวจพิสูจน์

วัตถุพยานทางจุลินทรีย์ โปรติสต์ พืช สัตว์ และปัจจัยแวดล้อม  
     Introduction to ecology; application of ecology in forensic investigation; integration of forensic 

evidence from microorganism, protists, plants, animals, and their environment 
  309-512 นิติกีฏวิทยา      3(2-3-4) 
    ForensicEntomology 
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     นิติกีฏวิทยาเบ้ืองต้น ความหมาย พื้นหลังประวัติ สาขาย่อย และความสําคัญ ชีววิทยาของแมลง ชนิดของแมลงท่ี
พบในศพ การจัดจําแนก และการตรวจสอบชนิดของแมลง การเก็บตัวอย่างแมลงในภาคสนาม และการเก็บหลักฐานทาง
นิติกีฏวิทยา การเลี้ยงตัวอย่างแมลงในห้องปฏิบัติการ การประมาณระยะเวลาการเสียชีวิต และปัจจัยร่วมต่างๆ เทคนิค
สมัยใหม่ท่ีใช้ในการศึกษาทางนิติกีฏชีววิทยา และนิติกีฏชีววิทยาในช้ันศาล 

     Introduction to forensic entomology; definition; historical landmarks; subfields and its 
importance; insect biology; type of insect occurring on dead bodies; insect classification and 
identification; sampling insect at the crime scene and collection of entomological evidence; breeding 
specimens in laboratory; post mortem interval estimation and associated factors; modern techniques 
in forensic entomology and the forensic entomology in court 

  309-513 นิติอณูชีววิทยา      3(2-3-4) 
    ForensicMolecularBiology 
     การตรวจพิสูจน์บุคคลจากตัวอย่างทางชีวภาพ การสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างทางชีวภาพ การตรวจคุณภาพ 

และปริมาณสารพันธุกรรมท่ีสกัดได้ การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอโปรไฟล์ การแปลผล ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอผสม การรายงานผลการตรวจ 

     Human identification from biological evidence; DNA extraction from biological samples; 
qualitative and quantitative DNA analysis; DNA amplification; STR profile analysis and 
statistical interpretation; DNA database; mixture deconvolution; scientific reporting of DNA 
profiles 

  309-514 การแปลผลการตรวจดีเอ็นเอ     2(2-0-4) 
    ForensicDNAEvidenceInterpretation 
    รายวิชาบังคับก่อน:309-513นิติอณูชีววิทยา 
  Prerequisite:309-513ForensicMolecularBiology 
     ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น ความเป็นหนึ่ง พันธุศาสตร์ประชากร การคํานวนค่า match probability และ 

likelihood ratio การแปลผลดีเอ็นเอผสม การแปลผลโปรไฟล์ท่ีได้จากโครโมโซมชุดเดียว การแปลผลตรวจพิสูจน์
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด การแปลผลการตรวจดีเอ็นเอจากภัยพิบัติ เหตุผลวิบัติในการแปลผล ตัวอย่างคดีท่ีมีการ
อุทธรณ์ และการอนุมานฟีโนไทป์ 

     Basic probability and statistics; uniqueness; population genetics; match probability and 
likelihood ratios calculation; mixtures interpretation; haploid profiles interpretation; paternity 
testing and other relatedness; DNA evidence interpretation in disaster victim identification; 
fallacies in forensic DNA; appeal cases; phenotype inference 

 
  309-515 นิติเคมีไฟฟ้า      3(2-3-4) 
    ForensicElectrochemistry 
     หลักการวัด และการประยุกต์เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ไซคลิก-        โวลแทมเม

ตรี แอนโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แอดซอร์พทีฟแอนโนดิสสตริปปิงโวลแทมเมตรี แอด
ซอร์พทีฟแคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี โพเทนชิโอเมตรี และแอมพอโรเมตรี 

     Principles and applications of electrochemical sensor to forensic science; cyclic voltammetry; 
anodic stripping voltammetry; cathodic stripping voltammetry; adsorptive anodic stripping 
voltammetry; adsorptive cathodic stripping voltammetry; potentiometry and amperometry 

  309-516 นิติโภชนศาสตร์      3(3-0-6) 
    ForensicNutrition 
     ระบบย่อยอาหาร เมแทบอลิซึม พิษวิทยาทางอาหาร ความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับโรคพยาธิสภาพท่ีเกิดจาก

ภาวะทุพโภชนาการ การวิเคราะห์อาหารข้ันสูงสําหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
     Digestive system; metabolism; food toxicology; connections between food and diseases; pathology 

of malnutrition; recent advances in forensic food analysis 
  309-517 นิติคอมพิวเตอร์      3(2-3-4) 
    ForensicComputer 
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     ความหมายของนิติคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักฐาน
ในคอมพิวเตอร์ การจัดการหลักฐานในคอมพิวเตอร์ การคัดแยกสารสนเทศ พาสเวิร์ดและการเข้ารหัส เครื่องมือในนิติ
คอมพิวเตอร์ การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในศาล 

     Definition of computer forensics; computer crime; understanding the computer systems; 
computer evidence; processing computer evidence; information extraction; passwords and encryption; 
computer forensics tools; court testifying 

  309-681 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์1     2(2-0-4) 
    SpecialTopicsinForensicScienceI 
     หัวข้อเร่ืองปัจจุบันซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจในวงการนิติวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังใน และต่างประเทศ และ

ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
     Lectures on current topics of interest in forensic science by Thai and oversea experts; self-

study assignment also included 
  309-682 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์2     2(2-0-4) 
    SpecialTopicsinForensicScienceII 
     หัวข้อเร่ืองปัจจุบันซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจในวงการนิติวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังใน และต่างประเทศ และ

ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชา 309-681 
     Lectures on current topics of interest in forensic science varied from those in 309-681 by Thai 

and oversea experts; self-study assignment also included 
 
 
  309-683 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์3     2(1-2-3) 
    SpecialTopicsinForensicScienceIII 
     หัวข้อเร่ืองปัจจุบันซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจในวงการนิติวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังใน และต่างประเทศ และ

ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเนื้อหาไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชา 309-681 และ 309-682 
     Lectures on current topics of interest in forensic science varied from those in 309-681 and 

309-682 by Thai and oversea experts; self-study assignment also included 
  318-503 ชีวสารสนเทศ1      2(1-2-3) 
    BioinformaticsI 
     การวิเคราะห์ลําดับเบสของดีเอ็นเอ การเปรียบเทียบลําดับเบสหลายเส้น การสร้างแผนภูมิชาติพันธุ์ การวิเคราะห์

จีโนมด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์การแสดงออกของยีน และ โครงสร้างของโปรตีน  
     DNA sequence analysis; multiple sequence alignment; phylogenetic tree construction; 

computational genomics; gene expression and protein structure analyses 
  324-540 หลักการเครื่องมือทางเคมี     3(2-3-4) 
    ChemicalInstrumentations 
     หลักการพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องมือเคมี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในเคร่ืองสเปกโทรโฟโต

มิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี แก๊ส และลิควิดโครมาโทกราฟ 
     Basic concepts of electronics for chemical instrumentations; electronics circuits in 

spectrophotometer; electrochemical analyzer; gas and liquid chromatograph 
  324-545 การแยกสารทางเคมี      3(3-0-6) 
    ChemicalSeparations 
     หลักการท่ีสําคัญของเทคนิคการแยกสาร การกลั่น การสกัด การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน อิเล็กโทรฟอริ

ซิส อิเล็กโทรลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี ซุปเปอร์คริติคัลฟลูอิด-        โครมาโทกราฟี การแยก
อื่นๆ ท่ีได้พัฒนาใหม่เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ทางเคมี 

     Principles of separation techniques; distillation; extraction; precipitation; ion-exchange; 
electrophoresis; electrolysis; gas chromatography; liquid chromatography; super critical fluid 
chromatography; other newly developed separation methods for chemical analysis 

  324-641 การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี     2(2-0-4) 
    ChromatographicAnalysis 
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     การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดยอาศัย เทคนิคทางโครมาโทกราฟีชนิดต่างๆ เปเปอร์-โครมาโทกราฟี 
คอลัมน์โครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี ลิคควิดโครมาโทกราฟีแบบมีประสิทธิภาพสูง และอื่นๆ การแก้ปัญหาด้าน
เทคนิค  

     Qualitative and quantitative analysis using various chromatographic techniques; paper 
chromatography; column chromatography; gas chromatography; high performance liquid 
chromatography and others; solving technical problems 

 
  324-741 การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย     3(3-0-6) 
    TraceAnalysis 
     การวิเคราะห์สารอินทรีย์ แก๊ส ธาตุ และโลหะหนักบางชนิดท่ีมีปริมาณน้อยในสารตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง การ

จัดการตัวอย่าง และการเตรียมตัวอย่าง เทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โครมาโทกราฟี วิธีไฟฟ้าเคมี และวิธีสเปก
โทรสโกปี อภิปราย และถกปัญหาของวิธีการวิเคราะห์ข้ันสูงจากบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท้ังใน และต่างประเทศ 

     Analysis of trace gases, trace organic compounds, and trace elements in the samples; sampling; 
pretreatment and preparation of samples; various analytical techniques for trace analysis; 
chromatography; electroanalysis; spectroscopy; detailed discussions of advanced analysis from 
published articles in local and international journals 

  330-587 หลักการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์     3(2-3-4) 
    PrinciplesofScientificInquiry 
     หลักญาณวิทยาเบ้ืองต้น ปรัชญาวิทยาศาสตร์ แหล่งท่ีอยู่ของความรู้วิทยาศาสตร์ ข้อจํากัดในการรับรู้ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ วิธีได้ความรู้ ความหมายของระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ และทัศนคติวิทยาศาสตร์ หลักการเช่ือมโยงเหตุกับผล 
หลักการอธิบายความจริงทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย และสถิติเบื้องต้นในการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ 
การใช้ชุดสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

     Principles of epistemology and philosophy of science; sources of knowledge; limitation to an 
understanding of natural phenomena; modes of acquisition of knowledge; scientific method and 
attitude; principles of causality; scientific explanation; research process and the use of elementary 
statistics in research design and the analysis of biological data; statistical packages; publication of 
research finding; ethical issues in scientific research 

  336-521 พิษวิทยา       2(2-0-4) 
    Toxicology 
    รายวิชาบังคับก่อน:336-500,336-502,336-503หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 
    Prerequisite:336-500,336-502,336-503orbytheinstructor’sapproval 
     หลักการทางพิษวิทยา การจําแนกชนิด แหล่งท่ีมา สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของสารพิษ การประเมินความเป็นพิษ

ของสาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด และการตอบสนองของความเป็นพิษ กลไกของการเกิด
พิษระดับ โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การวินิจฉัยการเกิดพิษ อาการ และอาการแสดง การรักษาความเป็นพิษ 

     Principle of toxicology; classification, sources, physicochemical properties of toxic agents; 
toxicity evaluation; factors affecting toxicity; dose-response relationship of toxic agents; mechanism 
of toxicity at molecular, cellular, tissue and organ levels; poisoning diagnosis through toxic signs 
and symptoms; treatment of poisoning 

 
 
  336-522 นิติพิษวิทยา      3(2-3-4) 
    ForensicToxicology 
     หลักการของนิติพิษวิทยา การจัดแบ่งประเภทของยาและสารพิษ พิษจลนศาสตร์ ข้ันตอนการสืบสวนทางพิษวิทยา

ถึงสาเหตุของการเสียชีวิต ข้ันตอนการสกัดแยกและการตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษ 
     Concepts encountered in forensic toxicology; drugs and poisons classification; toxicokinetics; 

toxicologic investigation of poison death; extraction and identification of drugs and poisons 
  346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
    Probability Theory 
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     ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มการคาดหมายการแจกแจงร่วมการแจกแจง
ของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มการลู่เข้าของตัวแปรสุ่มทฤษฎีบทลิมิตศูนย์กลางกระบวนการเฟ้นสุ่มเบ้ืองต้น 

     Axiomatic treatment of probability; random variables and distributions; expectation; joint 
distribution; distributions of functions of random variables; convergence of random variables; central 
limit theorem; introduction to stochastic processing 

  346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
    StatisticalDecisionTheory 
    รายวิชาบังคับก่อน:346-501 
    Prerequisite:346-501 
     ทบทวนความน่าจะเป็น แนวความคิดเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์การตัดสินใจ ปัญหาการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน ปัญหา

การตัดสินใจสําหรับตัวแปรแบบต่อเนื่อง สถิติพอเพียง และการแจกแจงแบบสังยุค กระบวนการปรกติหลายตัวแปร ปัญหา
การตัดสินใจเชิงลําดับ 

     Review of probability; basic concepts of decision analysis; elementary decision problems; 
continuous-variable decision problems; sufficient statistics and conjugate distributions; multivariate 
normal process; sequential decision problems 

  364-511 มนุษยพันธุศาสตร์      2(2-0-4) 
    HumanGenetics 
     พื้นฐานพันธุศาสตร์ของมนุษย์การซักประวัติครอบครัวการเขียนพันธุประวัติพันธุศาสตร์ประชากรเซลล์พันธุศาสตร์

อณูพันธุศาสตร์มะเร็งพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมท่ีพบบ่อยเวชพันธุศาสตร์และการศึกษาวิจัยจีโนมของมนุษย์ 
     Basic knowledge in human genetics; family history taking; construction of pedigree; population 

genetics; cytogenetics; molecular genetics; genetics of cancer; common genetic disorders; research in 
human genome 

 
 
 
 
  870-496 นิติเวชศาสตร์      2(2-0-4) 
    ForensicMedicine 
     ความสัมพันธ์ของวิทยาการทางการแพทย์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดี

ในทางอาญา และทางแพ่ง 
     Relationship between medical science and application of law, especially proving of evidence 

for criminal and civil procedures 

 




