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ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย       ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  (นติิวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม) 
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  Ph.D. (Forensic Science and Criminal Justice)   
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในฐานะนักวิชาการทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการ

แก้ปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
3. ผลิตนักวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์  สาขา

รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอาชญาวิทยา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นที่มี
ประสบการณ์การท างานในกระบวนการยุติธรรมหรือการท างานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่ างน้อย 5 ปี หรือตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบให้สามารถเข้าศึกษาได้ 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  
 
 
 
 
  

เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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โครงสร้างหลักสูตร   
โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1  ประกอบด้วย 

วิทยานพินธ์  (มีคา่เทียบเทา่) 64   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการศึกษาและสมัมนา (ไม่นบัหน่วยกิต) 7   หน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64   หน่วยกิต 

 
รายวิชา 

1. กลุ่มวิชาบูรณาการศึกษา และสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) จ านวน 7 หน่วยกิต 
ศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 

510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3(3-0-6)  
 (Integrated Studies in Forensic Science and Criminal Justice) 
510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice I)  
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice II) 
510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice III) 
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4 1(0-2-1) 
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice IV) 
 

 กรณีที่นักศึกษามีพื้นความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอให้เรียนเสริมรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิติวิทยาศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
  

2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 64 หน่วยกิต 
510 805   วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 64 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
 (Integrated Studies in Forensic Science and Criminal Justice) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 นิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม  การประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรใน
ระบบงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน แนวคิดพระราชบัญญัติมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับ
งานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการควบคุมอาชญากรรมและหลักนิติธรรม งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรมในปัจจุบันและที่ก าลังปรากฏ 
 Forensic science for criminal justice processes.  Coordination of agencies and 
personnel in criminal justice system.  Forensic science for human rights. Concepts of Forensic 
Science Standards for Criminal Justice Act. Forensic science for crime control and due process of 
law. Current and emerging research in forensic science and criminal justice.   
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510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 1(0-2-1)  
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice I) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนติิวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
 Seminar on topics of interest in forensic science and criminal justice. 
 
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2 1(0-2-1)  
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice II) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หัวข้อที่สัมมนาต้องแตกต่างจากที่
น าเสนอในรายวิชา 510 801 
 Seminar on topics of interest in forensic science and criminal justice. Seminar topics 
must be different from topics presented in 510 801. 
 
510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3 1(0-2-1)  
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice III) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 การน าเสนอบทความวจิัยอย่างน้อยสามฉบบัที่เก่ียวเนื่องกันในทางนติิวิทยาศาสตร์และงานยุตธิรรม  
 Presentation of at least three related research articles in forensic science and 
criminal justice. 
 
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4 1(0-2-1)  
 (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice IV) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 การน าเสนอบทความวิจัยอย่างน้อยสามฉบับที่เก่ียวเนื่องกันในทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
และการน าเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา 
 Presentation of at least three related research articles in forensic science and 
criminal justice and on student’s proposed research program. 
 
510 805   วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 64 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อทางนิติวทิยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
 Research on topics in forensic science and criminal justice. 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (เพิ่มเติมจากเกณฑ ์สกอ./ข้อบังคับ มศก.) 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 


