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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   25570081101982 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  

ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Forensic Science and Criminal Justice 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Forensic Science and Criminal Justice) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Forensic Science and Criminal Justice)   
 
3. วิชาเอก     

ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 64 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ภาคผนวก ซ)  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 23  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562 
สภาวิชาชีพ............... เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ.  ........ 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ 
  8.2   พนักงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่ท างานในบริษัทเอกชน 
  8.3   ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
  8.4   นักวิจัยอิสระ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1   นายศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี  

     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1007-00597-XXX  
         ต าแหน่ง อาจารย์ 
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1990) 
          วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 
   วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2520) 
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  9.2    นางสาวศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง  
     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-00826-XXX 
         ต าแหน่ง อาจารย์ 
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA  (2002) 
          วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

9.3    นางอรประภา  ภุมมะกาญจนะ   โรแบร์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน 3-1016-00293-XXX  
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ    D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Asian Institute of 

Technology,Thailand (2006) 
     วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545) 
    วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)  
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ที่กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญ เติบโตของประเทศและการสร้างสั งคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย   
บูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผลิต
บัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ  จึงต้อง
ใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม
และสังคม 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้ค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ปัญหาทางสังคมและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ปัญหาอาชญากรรมทั้งอาชญากรรมในรูป
แบบเดิมและอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ทางคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การก่อความไม่สงบและการก่อ
การร้ายทีเ่กิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนักนิติวิทยาศาสตร์จ านวนมากที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามารับใช้ประเทศชาติอย่างทันการ ถูกต้องตามสภาพทีเ่ป็นจริงทางสังคม 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีการ 
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
สังคมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และมีปณิธานในการสร้างบัณฑิตโดยบูรณา
การศาสตร์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการบูรณา
การความรู้ข้างต้น เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และสะท้อนความต้องการก าลังคนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีการบูรณาการความรู้ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มีความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
 1.2  ความส าคัญ 

 ปัจจุบันคดีอาชญากรรมมีปริมาณสูงขึ้นและการประกอบอาชญากรรมมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
และมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีในยุค 4.0  นอกจากนี้ยังมีการประกอบ
อาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องการความรู้เชิงพหุวิทยาการ ทั้งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน ผสาน
กับความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการสืบสวนที่ประกอบด้วยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจ
พิสูจน์หลักฐานด้วยเทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในระดับสากลเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในนิติวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วจาก
งานวิจัยและพัฒนาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จึงต้องสนใจศึกษางานวิจัยด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม และมีความสามารถที่จะท างานวิจัยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านใดด้านหนึ่งของ
นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมที่ตนเองเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานและ
กระบวนการยุติธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จึงได้จัดตั้งโครงการนิติ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ขั้นสูงทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของประเทศชาติ  
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1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
               1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในฐานะนักวิชาการทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
              2) ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยในการแก้ปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
               3) ผลิตนักวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO1 มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์
ในทางวิชาการ ไม่ลอกผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น สามารถ
ท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

        

PLO2 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่
เสมอ ฝึกฝนทักษะทางภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

PLO3 สามารถบูรณาการความรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO4 สามารถวิเคราะห์และคิดเชิง
วิพากษ์ในการบูรณาการ
ความรู้ทางดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
 

        

PLO5 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยใน
การแก้ปัญหาทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

        

PLO6 สร้างสรรค์งานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ หรือช่อง “Psychomotor 
Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
  
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ในฐานะนักวิชาการทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2 ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้
และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยในการแก้ปัญหาทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 

      

3 ผลิตนักวิจัยที่สามารถ
สร้างสรรค์งานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

      

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของสังคม
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ระยะเวลา 3 ปี  

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

4.แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ละทักษะการ
พัฒนาการสอนและการประเมินผล
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning 
Outcomes) ภายในระยะเวลา 3 
ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   
ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 
  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรอืปริญญาโทสาขา
นิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอาชญาวิทยา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาอ่ืนที่มีประสบการณ์การท างานในกระบวนการยุติธรรมหรือการท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 5 
ปี หรือตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบให้สามารถเข้าศึกษาได้ 
        2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
        2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        2.2.4  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  นักศึกษาอาจมีปัญหาทักษะองค์ความรู้และพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
        2.3.2  นักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
                  2.3.3  นักศึกษาอาจมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  กรณีท่ีนักศึกษามีพ้ืนความรู้ไม่เพียงพอจะจัดให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ จัดเวลาให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือหากขาดทักษะการเรียนรู้จะจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น โครงการสัมมนา
แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัย โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ส าคัญ เป็นต้น 
                2.4.2  กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จะจัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าและแก้ไขเป็นรายบุคคล 

       2.4.3  กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ  จัดให้มีการฝึกฝนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาอ่านต าราประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการอ่านบทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ และจัดสัมมนาเพ่ิมเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วย 

       2.4.4  กรณีท่ีนักศึกษามีพ้ืนความรู้ไม่เพียงพอให้เรียนเสริมรายวิชาในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 900,000 1,800,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
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        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก.  งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 400,000 400,000  400,000  400,000  400,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 200,000 400,000 600,000  600,000  600,000 

ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

    รวม (ก) 650,000 850,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) +  (ข) 650,000 850,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

จ านวนนักศึกษา 10 20 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   65,000 42,500 35,000 35,000 35,000 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

               [√  ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 64 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1  ประกอบด้วย 
  วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)       64  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบูรณาการศึกษาและสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      7  หน่วยกิต  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       64  หน่วยกิต 
              3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
           เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 

   510  คณะวิทยาศาสตร์ 
           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                        เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
     6 - 9 หมายถึง  ระดับบัณฑิตศึกษา 
               เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
      เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกติ 
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 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 3.1.3.3  รายวิชา 

  (1) กลุ่มวิชาบูรณาการศึกษา และสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) จ านวน 7 หน่วยกิต 
  ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวัดผลการศึกษาเป็นSหรือ 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) 
   
  (2) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 64 หน่วยกิต 
510 805    วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 64  หน่วยกิต 
  (Thesis) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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กรณีท่ีนักศึกษามีพ้ืนความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอให้เรียนเสริมรายวิชาในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยไม่
นับหน่วยกิต ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
  หลักสูตร แบบ 1.1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 600 
510 801 

บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 

3*(3-0-6) 
1*(0-2-1) 

รวมจ านวน 0 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 802 
510 805 

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 803 
510 805 

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

รวมจ านวน 12 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 804 
510 805 

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

รวมจ านวน 12 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 805 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 14 

รวมจ านวน 14 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
510 805 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 14 

รวมจ านวน 14 
       
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
  (Integrated Studies in Forensic Science and Criminal Justice) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

นิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม  การประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
บุคลากรในระบบงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน แนวคิดพระราชบัญญัติ
มาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการควบคุมอาชญากรรมและ
หลักนิติธรรม งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมในปัจจุบันและท่ีก าลังปรากฏ 
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510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1    1(0-2-1)  
  (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice I) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
 
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2    1(0-2-1)  
  (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice II) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หัวข้อที่สัมมนาต้อง
แตกต่างจากท่ีน าเสนอในรายวิชา 510 801 

 
510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3    1(0-2-1)  
  (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice III) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 การน าเสนอบทความวิจัยอย่างน้อยสามฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันในทางนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม  

 
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4    1(0-2-1)  
  (Seminar in Forensic Science and Criminal Justice IV) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การน าเสนอบทความวิจัยอย่างน้อยสามฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันในทางนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม และการน าเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา 

 
510 805   วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  64  หน่วยกิต 
  (Thesis) 
   วิจัยในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี 

3-1007-00597-XXX 
Ph.D. (Physical Chemistry) 
University of Tasmania,  
Australia (1990) 
วท.ม. (เคมีฟิสิคัล)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2520) 
 

12 12 

2 อ.ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 
3-2001-00826-XXX 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemisty) University of 
Kansas, USA (2002) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538) 
 

12 12 

3 
 

ผศ. ดร.อรประภา   
ภุมมะกาญจนะ   โรแบร์ 
3-1016-00293-XXX 

D.Tech.Sc. (Remote Sensing 
and GIS) Asian Institute of 
Technology,Thailand (2006) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)  
 

9 9 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี 
3-1007-00597-XXX 

Ph.D. (Physical Chemistry) 
University of Tasmania,  
Australia (1990) 
วท.ม. (เคมีฟิสิคัล)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2520) 
 
 

12 12 

2 อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง 
3-2001-00826-XXX 

Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemisty) University of 
Kansas, USA (2002) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2538) 

12 12 

3 
 

ผศ.ดร.อรประภา   
ภุมมะกาญจนะ   โรแบร์ 
3-1016-00293-XXX 

D.Tech.Sc. (Remote 
Sensing and GIS) Asian 
Institute of 
Technology,Thailand(2006) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2542)  
 
 
 

9 9 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
4 รศ.พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ 

3-1014-01273-XXX 
รป.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต (2551) 
วท.ม. (สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) 
รป.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2544) 
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
โรงเรียนนายเรือ (2530) 

9 9 

5 รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชวุาณิชย์ 
3-1018-01263-XXX 
 

บธ.ม. (การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2545)                                               
ศศ.ม. (นโยบายและการ
วางแผน) มหาวิทยาลัยเกริก 
(2539)                            
วท.บ. (คอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (2532)                       

11 11 

6 อ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
3-4499-00132-XXX 

Ph.D. (Electronics and 
electrical engineering) 
University of Southampton, 
UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

7 อ.ดร.มูฮ าหมัด นิยมเดชา 
3-9007-00195-XXX 
 

ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2557) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2545) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (2542) 

12 12 

8 อ.ดร.สมเจตน์  ภัทรพานิชขัย 
3-7206-00048-XXX 
 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2554) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2550) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 

12 12 

9 ผศ.ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ 
3-1005-02358-XXX 
 

Ph.D. (Statistics) Curtin 
University of Technology, 
Australia (2006) 
สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2539) 
วท.บ. (สถิติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2535) 
 

12 12 

   
 
           3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 จัดให้มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ  หรือประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ มีขอบเขต
ของงานนั้น สามารถด าเนินการส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
นักศึกษามีสิทธิขออนุมัติหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  สามารถท าวิจัยขั้นสูงทาง
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3  ช่วงเวลา             ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 64 หน่วยกิต    
 5.5  การเตรียมการ 
                  (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
        (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
        (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้ารายบุคคล   
        (4)  มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ งานตีพิมพ์ และงานวิจัยที่ผ่านมาให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
        (2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ 
                      การน าเสนอตามระยะเวลา 
        (3) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
        (4) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
        (5) อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 โครงการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น ากล้าแสดงความ
คิดเห็น รับผิดชอบต่อสังคม ยึดความยุติธรรมความถูกต้องเป็นหลัก รวมทั้งปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีท่ีดี 
นอกจากนั้นยังต้องการให้นักศึกษามีทักษะทางด้านสารสนเทศ (IT) ในระดับสูง เพ่ือที่บัณฑิตจะสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและมีความรู้อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องใน
วิชาชีพและ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และ 
มีวินัยในตนเอง 
 
 
 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการก าหนดหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงาน  ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา  เข้าเรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

รอบรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ก าหนดให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์และเก็บข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งเอกสารหรือบทความวิจัยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

มีวิสัยทัศน์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ 

ก าหนดให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ตลอดจนเข้าใจ ยอมรับและสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 

มีความคิดสร้ าสรรค์ งานวิจั ยด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

ก าหนดให้ผู้เรียนคิดค้นปัญหาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมของประเทศ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1 มีความเป็นธรรม และ
ซื่อสัตย์ในทางวิชาการ ไม่ลอก
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
สามารถท างานทางวิชาการร่วมกับ
ผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 

(1) ตั้งค าถามและยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์และ
ร่วมกันอภิปราย 
(2) อธิบายและเน้นหนักการท า
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน การรับฟัง
ความเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
มอบหมายงานเดี่ยว และงานที่ท า
เป็นกลุ่ม 
(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าเรียน ความ
รับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 (2) ประเมินจากจรรยาบรรณใน
การท างาน อ้างอิงงานวิจัยผู้อ่ืน ไม่
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
(3) ประเมินจากการวัดผลการสอบ 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากการอภิปรายในชั้น
เรียน 

PLO2 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อยู่เสมอ ฝึกฝนทักษะทางภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน
การสอนวิชาสัมมนา  
(2) ให้ศึกษาอ่านและค้นคว้าผลงาน
วิชาการต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
(3) ให้มีการค้นคว้า การฝึกทักษะ
ด้านสารสนเทศ รวมทั้งการเตรียม
ตัวการน าเสนองาน 
 

(1) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากการน าเสนอ
สัมมนา และผลงานและการแสดง
ความคิดเห็นในผลงานนั้นๆ 
(4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานหรือชิ้นงานที่มอบหมายให้
ไปศึกษาค้นคว้า 
(5) ประเมินจากผลสอบวัด
คุณสมบัติ และผลการสอบ
โครงการวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO3 สามารถบูรณาการความรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 
 
 

 (1) จัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้แสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี 
(2) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน
การสอนวิชาสัมมนา  
(3) ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

(1) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ ผลงานและการแสดง
ความคิดเห็น 
(4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานหรือชิ้นงานที่มอบหมายให้
ไปศึกษาค้นคว้า 
(5) ประเมินจากผลสอบวัด
คุณสมบัติ และผลการสอบ
โครงการวิทยานิพนธ์ 

PLO4 สามารถวิเคราะห์และคิดเชิง
วิพากษ์ในการบูรณาการความรู้
ทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การตั้งค าถามและยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์โดยใช้
สื่อการสอนต่างๆ นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน  
(2) การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษา และการสอนโดยการดู
งาน การเข้าถึงการปฏิบัติงานจริง 
เพ่ือน ามาซึ่งปัญหาวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเมินจากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในห้องเรียน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานในรายวิชาสัมมนา  
(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
วิทยานิพนธ์ 
(4) ประเมินจากผลสอบวัด
คุณสมบัติ และผลการสอบ
โครงการวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO5 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ในการแกป้ัญหาทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

(1) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ การสัมมนา
การเรียนการสอน  
(2) ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
(3) จัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้แสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี 

(1) ประเมินจากผลสอบวัด
คุณสมบัติ และผลการสอบ
โครงการวิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน การเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
(3) ประเมินจากการใช้ระเบียบวิธี
วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ 
(4) ประเมินจากการใช้สารสนเทศ
ในการน าเสนอผลงาน 

PLO6 สร้างสรรค์งานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 

(1) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้
อ่านเรียนรู้เพ่ือน ามาซึ่งหัวข้อวิจัยที่
สร้างสรรค์และองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 
(2) ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

(1) ป ระ เมิ น จ าก ก ารน า เส น อ
ผลงาน การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ใน
วารสารระดับชาติ และนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับ 
(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
วิทยานิพนธ์ 
(3) ประเมินจากผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
 
 



    มคอ. 2   27 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
 

                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1 มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ ไม่ลอกผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืน สามารถท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

     

PLO2 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ฝึกฝนทักษะทางภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

PLO3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม      
PLO4 สามารถวิเคราะห์และคิดเชิงวิพากษ์ในการบูรณาการความรู้
ทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

     

PLO5 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการแก้ปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 

     

PLO6 สร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม 

     

      หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-

Level Learning Outcomes 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

510 600   บูรณาการศึกษาทาง
นติิวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

      

510 801   สัมมนานิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 

      

510 802   สัมมนานิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2 

      

510 803   สัมมนานิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3 

      

510 804   สัมมนานิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4 

      

510 805   วิทยานิพนธ์       

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
ชั้นปีที่ 1  
510 600 บูรณาการศึกษาทางนิตวิิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 

3** 
 

R,U R,U Ap, An Ap, An   

510 801 สัมมนานิติวิทยาศาสตรแ์ละงานยุติธรรม 1 1** R,U R,U Ap, An    
510 802 สัมมนานิติวิทยาศาสตรแ์ละงานยุติธรรม 2 1** R,U R,U Ap, An    

510 805 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 R,U R,U Ap, An Ap, An Ap, An E, C 

ชั้นปีที่ 2  
510 803 สัมมนานิติวิทยาศาสตรแ์ละงานยุติธรรม 3 1** R,U R,U Ap, An Ap, An   
510 804 สัมมนานิติวิทยาศาสตรแ์ละงานยุติธรรม 4 1** R,U R,U Ap, An Ap, An Ap, An  
510 805 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 24 R,U R,U Ap, An Ap, An Ap, An E, C 

ชั้นปีที่ 3  
510 805 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 28 R,U R,U Ap, An Ap, An Ap, An E, C 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”    
             **       หมายถึง  ไม่นับหน่วยกิต
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาโดยครอบคลุมสาระเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 (Student 
Assessment) ประเมินผลผู้เรียนโดยการประเมินความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดไว้ในหลักสูตรและแสดงไว้ในแต่ละรายวิชา รวมทั้งระบุน้ าหนักของ
การประเมิน และมีการเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ มีการพิจารณาตรวจสอบวิธีการ เกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีช่วงเวลาในการประเมินครอบคลุมตั้งแต่รับเข้า การรับเข้าติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษาและ
ประเมินผลภายหลังเมื่อส าเร็จการศึกษา  
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ มีการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ
ข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอนในแต่ละวิชา 

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

3.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ เวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน

ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนรางวัลทางสังคมและทางวิชาชีพ 
 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     แบบ 1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซ่ึง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ทุกท่านต้องผ่านการปฐมนิเทศเพ่ือให้เข้าใจแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร  คณะวิชา 

และมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยสนับสนุน

ด้านการฝึกอบรมและดูงานทางวิชาการในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือบูรณาการการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามกรอบและเกณฑ์คุณภาพของ AUN-QA ดังต่อไปนี้ 

1.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรก าหนดผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบทางวิชาการ สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะในการสื่อสารทั้งด้วยการเขียนและด้วยวาจา 

โดยหลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้จากหัวข้อที่ชัดเจน จากการท า Gap Analysis เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนเสียของหลักสูตรโดยมีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมทัง้ในด้านทั่วไปและความเฉพาะทาง 

 
2.ข้อก าหนดของหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีแนวคิด เนื้อหารายวิชา กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีการเผยแพร่ ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 

หลักสูตรมีการแสดงรายละเอียดรายวิชา และมีการจัดท าปรับแก้ มคอ.3 และมคอ.4 ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
และมีการแสดงรายละเอียดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ 

 
3.โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

มีการออกแบบหลักสูตรเนื้อหาสาระรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษาที่จะท า
ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนสาระรายวิชาให้เหมาะสม
และทันสมัยในทางวิชาการ 

 
4.แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
พิจารณาและก าหนดวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เกื้อหนุนให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียนที่
ผู้เรียนมีความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียนและระหว่าง
ผู้เรียนและอาจารย์ 

สร้างเสริมความคิดที่จะเป็นนักวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณามคอ.3 และมคอ.5 เพ่ือทบทวนคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
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5.การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกัน พิจารณาประเมินนักศึกษาที่

รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ ในรายวิชา บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม อาจารย์ผู้สอน 
ประเมินผู้เรียน จากการร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาทางวิชาการ  การศึกษางานวิจัยร่วมกันของนักศึกษา ใน
รายวิชาสัมมนามีการประเมินนักศึกษาแต่ละคนจากการน าเสนอด้วยวาจา การเขียนบทคัดย่อและรายงานทาง
วิชาการ โดยใข้คณาจารย์อย่างน้อย 3 ท่าน ร่วมกันประเมิน  ส าหรับวิทยานิพนธ์หลักสูตรมีการก าหนดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ตลอดจนดูแลให้ค าปรึกษาอย่างมีส่วนร่วมใน
งานวิจัยของนักศึกษา ตั้งแต่ต้นจนนักศึกษาจบการศึกษา 
 
6.คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส ารวจบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
คณาจารย์  โดยวิเคราะห์และท าแผนพัฒนาอัตราก าลังของหลักสูตร พิจารณาถึงอัตราการทดแทน มีการส ารวจการ
เตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ การวิจัย  โดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ค านวณสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาท าการคิดค านวณภาระงาน มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ให้มีคุณสมบัติของอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบตาม สกอ. โดยการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ และมีการส ารวจอาจารย์ให้มีงานวิจัย 

หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในหลักสูตรพร้อมทั้งมีการน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์และมีการจัดหาตั้งรางวัลการตีพิมพ์การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งใน
ด้านวิชาการ การวิจัยต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ไปร่วมประชุมวิชาการ อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์ต่อไป 

 
7.คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

หลักสูตรนี้เน้นหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดอัตราก าลัง การวางแผน การบริหารจัดการ การประเมินสมรรถนะ และการ
พัฒนาบุคลากรเน้นการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาการด าเนินกาข้างต้น
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน 

 
8.คุณภาพของนักศึกษาและการสนับสนุน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดนโยบาย แผนการรับนักศึกษาและกระบวนการรับนักศึกษา และ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกรับเข้านักศึกษาใหม่โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการรับนักศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางสถิติและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยในโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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9.สิ่งสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่ฝึก

ปฎิบัติ ห้องสมุด เป็นต้น  ซึ่งแต่ละอย่างเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดหาโดยคณะวิชา และมหาวิทยาลัย 
ทางหลักสูตรโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท าการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพื่อจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ และเสนอต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม เพ่ือพิจารณาจัดหาให้ตาม
ความต้องการ รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือปรับปรุงจัดหาให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
10.การเพิ่มคุณภาพหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมในรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ส่วนการปรับปรุงรายวิชาและสาระรายวิชาให้ทันสมัยด าเนินการ
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เพ่ือพิจารณา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งก าหนดระบบและกลไกการติดตาม ช่วยเหลือ และตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และเสนอต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อทวนสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา จากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา 

หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษารวมทั้งอาจารย์ และมีการ
สอบถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และน ากลับมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรในด้านต่างๆ
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
11.ผลผลิต  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการส ารวจอัตราส าเร็จการศึกษา อัตราการตกออก ค่าเฉลี่ยระยะเวลาใน
การศึกษา การได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลวิเคราะห์พิจารณาซึ่งข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึง
ผลผลิตของหลักสูตร มีทางน าข้อมูลเหล่านี้มาเพ่ิมคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพ่ิม
คุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรยังมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์ ส่งแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี2563 ปี  
2564 

ปี 
2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4    (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X 

(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี2563 ปี  

2564 
ปี 

2565 
(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของดุษฎีบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์และพบปัญหาของรายวิชา ถือเป็นการ
ปรับปรุงเล็กน้อย และไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทุกเมื่อ 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 

(2) จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย ศุภลักษณ์นารี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1990) 
วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2520) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ไม่มี 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

นวรัตน์ ใจวิจิตร ศุภชัย ศุภลกัษณ์นารี  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ภัทราธิป เลาหบตุร (2560) “การ    
เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ด้วยวิธีปัดผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลูปัด
ด้วยผงฝุ่นด า” วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน): 64-73 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

จันทร์จิรา จันทร์ทอง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝงบนชิ้นส่วนยานยนต์ที่เปียก  โดยใช้ Zinc Carbonate และ Crystal Violet 
Dye” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1 (มกราคม –กุมภาพันธ์) : 19-29 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

 
 



   
 มคอ. 2   

67 

อรทัย กฤษณานุวัฒน์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวัฒน์ (2560)  
“ผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ ที่
ต ร ว จ วั ด โ ด ย  CEDIA  assay” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 1-13 (TCIกลุ่มท่ี 2) 

ถิระนันทน์ มนต์ประจักษ์ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจพิสูจน์เศษ
สี ข อ ง ร ถ ย น ต์ โ ด ย ห า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย เท ค นิ ค  X-Ray Diffraction (XRD) แ ล ะ 
Thermogravimetric Analysis (TGA)” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่  4 ฉบับที่  4 (กรกฎาคม–สิ งหาคม ) : 53-64 
(TCIกลุ่มท่ี 2) 

ภัทราธิป เลาหบุตร  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2560) “การประมาณอายุคราบ
เลือดบนผ้ าโดยวิธี วิ เคราะห์ภาพ” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 65-77 (TCIกลุ่มท่ี 2) 

นันณภัทร์  ทิมอรรถ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “การตรวจพิสูจน์เศษสีของ

รถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Attenuated Total Reflectance Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) และการวัดสี” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่  4 ฉบับที่  4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 114-129 
(TCIกลุ่มท่ี 2) 

ปานวาด อมรชุตสิรา ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “ผลของยาสมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ“Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) 
: 130-141 (TCIกลุ่มท่ี 2) 

อรอุษา เตียวตระกูล ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2560) “การวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนไตรท์และไนเตรทใน เขม่าดินปืนบนอุปกรณ์ แบบกระดาษ” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (กันยายน–ตุลาคม) : 
104-116 (TCIกลุ่มท่ี 2) 

ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาภา อ่ิมสิน (2559) “ความ
เข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทาง
นิ ติ เว ช แ ล ะ นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์) : 1-12 (TCIกลุ่มท่ี 2) 
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อาภา อิ่มสิน, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “การตรวจคราบ

อสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier 
Transform Infraed Spectroscopy (ATR-FTIR)” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่  3 ฉบับที่  3 (พฤษภาคม -มิ ถุน ายน ): 59-69 
(TCIกลุ่มท่ี 2) 

ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2559) “การเปรียบเทียบผลการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับวิธีการใช้ 
ninhydrin  แ ล ะ  1,2 – indanedione “Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่  3 ฉบับที่  4 (กรกฎาคม -สิงหาคม ) : 110-114 
(TCIกลุ่มท่ี 2) 

ดวงฤทั ย อุตคุต , ศิริ รัตน์  ชู สกุล เกรียง , ศุภชัย ศุภลักษณ์ นารี , อรทัย เขียว พุ่ม  (2559) 
“พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในค าพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 
2550 - 2558” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน –ตุลาคม) : 162-172 (TCIกลุ่มท่ี 2) 

กัญญารัตน์ ติ๊บกรณ์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การตรวจหาคราบอสุจิ
โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy” วารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ตุลาคม) 2558: 62-68 (TCIกลุ่มท่ี 1) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

ไม่มี 
 
Proceedings 

สุภิญญา มากุล  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ดินด้วยวิธี  
X-Ray diffraction (XRD) เพ่ือประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน Proceedings จากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
ฐานความรู้, หน้า 899-909. 24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 

ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ลิปสติก 
โดยเทคนิค ATR –FTIR และเทคนิค TGA เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน 
Proceedings จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการวิจัยรับ
ใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้, หน้า 927-934. 24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพฯ 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 35 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 220 เคมีฟิสิคัล 
513 221 เคมีฟิสิคัล 1 
513 223 ปฏิบัติการเคมีฟิสิคัล 1 
513 361 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 630 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
510 630  การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
513 660 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2.ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry) University of Kansas, USA (2002) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Bovonsombat P., Teecomegaet P., Kulvaranon P., Pandey A., Chobtumskul K., 
Tungsirisurp S., Sophanpanichkul P., Losuwanakul S., Soimaneewan D., 
Kanjanwongpaisan P., Siricharoensang P., Choosakoonkriang S., (2017) 
“Regioselective monobromination of aromatics via a halogen bond acceptor-
donor interaction of catalytic thioamide and N-bromosuccinimide”. 
Tetrahedron,  73 (46) : 6564 - 6572. (ISI) 

นวรัตน์ ใจวิจิตร ศุภชัย ศุภลกัษณ์นารี  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ภทัราธิป เลาหบตุร (2560) “การ    
เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาลายนิว้มือแฝงบนผลไม้ด้วยวิธีปัดผงฝุ่ นด าและวิธีซุปเปอร์กลูปัด
ด้วยผงฝุ่นด า” วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน): 64-73 (TCI กลุ่มท่ี 2) 
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จันทร์จิรา จันทร์ทอง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจหารอย
ลายนิ้วมือแฝงบนชิ้นส่วนยานยนต์ที่เปียก โดยใช้ Zinc Carbonate และ Crystal Violet 
Dye” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1 (มกราคม –กุมภาพันธ์) : 19-29 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

 
อรทัย กฤษณานุวัฒน์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวฒัน์ (2560)  

“ผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะ ที่
ตรวจวัดโดย CEDIA  assay” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 1-13 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ถิระนันทน์ มนตป์ระจักษ์ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560)  “การตรวจพิสูจน์เศษ
สีของรถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD) และ 
Thermogravimetric Analysis (TGA)” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 53-64 (TCI 
กลุ่มท่ี 2) 

ภัทราธิป เลาหบุตร  ศิรริัตน ์ชูสกุลเกรียง ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี (2560) “การประมาณอายุคราบ
เลือดบนผ้าโดยวิธีวิเคราะห์ภาพ” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 65-77 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

นันณภัทร์  ทิมอรรถ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “การตรวจพิสูจน์เศษสีของ
รถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Attenuated Total Reflectance Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) และการวัดสี” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) : 114-129 
(TCI กลุ่มท่ี 2) 

ปานวาด อมรชุตสิรา ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง (2560) “ผลของยาสมุนไพรที่
มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ“Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม) 
: 130-141 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

อรอุษา เตียวตระกูล ศิริรัตน ์ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2560) “การวิเคราะห์หาปริมาณ

ไนไตรท์และไนเตรทในเขมา่ดินปืนบนอปุกรณ์แบบกระดาษ” Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (กันยายน–ตุลาคม) : 
104-116 (TCI กลุ่มที่ 2) 
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ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี ศิริรตัน์ ชูสกุลเกรียง ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาภา อ่ิมสิน (2559) “ความ

เข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทาง
นิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์) : 1-12 (TCI กลุ่มที่ 2) 

อาภา อ่ิมสิน ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง อรทัย เขียวพุ่ม (2559) “การตรวจคราบ
อสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Fourier 
Transform Infraed Spectroscopy (ATR-FTIR)” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 59-69 
(TCIกลุ่มที่ 2) 

ดุษฎี เพ็ญสวัสดิ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2559) “การเปรียบเทียบผลการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษด้วยวิธีการใช้ 5 – methylthioninhydrin กับวิธีการใช้ 
ninhydrin  แ ล ะ  1,2 – indanedione” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่  3 ฉบับที่  4 (กรกฎาคม -สิงหาคม ) : 110-114 
(TCI กลุ่มท่ี 2) 

ดวงฤทั ย อุตคุต   ศิ ริ รัตน์  ชู สกุล เกรียง  ศุภชัย  ศุภลักษณ์ นารี , อรทั ย  เขี ยว พุ่ม  (2559) 
“พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในค าพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม  ระหว่างปี พ.ศ. 
2550 ถึ ง  2558” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน –ตุลาคม) : 162-172 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

กัญญารัตน์ ติ๊บกรณ์ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การตรวจหาคราบอสุจิ
โดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy” วารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ตุลาคม) 2558: 62-68 (TCI กลุ่มท่ี 1) 
 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 

 
Proceedings 

สุภิญญา มากุล  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ดินด้วยวิธี  
X-Ray diffraction (XRD) เพ่ือประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน Proceedings จากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
ฐานความรู้, หน้า 899-909. 24 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 
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ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ  ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง  ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี (2558) “การวิเคราะห์ลิปสติก 

โดยเทคนิค ATR –FTIR และเทคนิค TGA เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์" ใน 
Proceedings จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่องการวิจัย
รับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้, หน้า 927-934. 24 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพฯ 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 18 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 
513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
513 237 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
513 331 เคมีวิเคราะห์ 3 
513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3 
513 431 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 
513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 
513 491 สัมมนา 
513 493 โครงงานวิจัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 630 เคมีส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
510 630  การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
510 690 เทคนิคในห้องปฏิบัติการ 
510 701 สัมมนาส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 1 
510 702 สัมมนาส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2 
513 531 เคมีวิเคราะห์ส าหรับเคมีศึกษา 
513 561 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 
513 732 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 2 
513 734 การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี 
513 736 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.ชื่อ–นามสกุล  

นางอรประภา  ภุมมะกาญจนะ   โรแบร์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
             
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
          D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Asian Institute of Technology,Thailand (2006) 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)  
 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย  แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

อรประภา  ภุมมะกาญจนะ  โรแบร์ และช านาญ ขุมทรัพย์, อ าพันธ์ จันเพ็ญเพ็ง, โมเรศ ปรัชญ
พฤทธิ์, นิรุทธ์ ชลายนานนท์, ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ และธีรศักดิ์ อุปการ (2560) “ฐานข้อมูลภูมิ
ประเทศเพ่ือการทหารและ   ความมั่นคง” โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
ยุทโธปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 88 หน้า 

อรประภา  ภุมมะกาญจนะ  โรแบร์ และช านาญ ขุมทรัพย์, อ าพันธ์ จันเพ็ญเพ็ง, โมเรศ ปรัชญ
พฤทธิ์ นิรุทธ์, ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ และธีรศักดิ์ อุปการ (2559) “ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพ่ือ
สถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5” โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กองทัพและการป้องกันประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากกองทัพบก) 53 หน้า 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Robert, O.P., Kumsap, C., and Janpengpen, A. (2018). Simulation of counter 
drugs operations based on geospatial technology for use in a military 
training simulator. International Journal of Simulation Process and 
Modeling. Vol. 13, No. 4. (ISI) 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 

 
 
Proceedings 

Robert, O.P., Kumsap, C., and Janpengpen, A. (2016) Modeling drug trafficking routes 
using potential surface analysis for the simulation of military training scenarios. 
In Proceedings of The 13th edition of the international multidisciplinary 
modeling and simulation multiconference,  35-43., 26-28 September 2016, 
Larnaca, Cyprus. 

Dechsiri, B., and Robert, O.P. (2016) Crime risk assessment based geostatistical      
analysis. In  Proceedings of the 37th Asian Conference on Remote Sensing.  300-
308., 17-21 October 2016, Colombo, Sir Lanka. 

Srithamarong, T., Robert, O.P., and Buavech, D. (2016) Burglary risk assessment using 
geostatistical analysis. In Proceedings of the 37th Asian Conference on Remote 
Sensing.  376-383., 17-21 October 2016, Colombo, Sir Lanka.  
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 Robert, O, P., Witheetrirong, Y., Janpengpen, A., and Kittikachorn, C. (2016) Defense 
Geo-Database: Drug Trafficking. In Proceedings of the 36th Asian Conference on 
Remote Sensing, October 659-664,. 19th –23 rd, 2016, Manila, Philippines.  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
- 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

080 156 มลพิษสิ่งแวดล้อม 
516 200 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
516 201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
516 301 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
516 303 การส ารวจระยะไกลเบื้องต้น 
516 390 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสิ่งแวดล้อม 
516 490 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
516 491 สัมมนา 
516 493 โครงงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

516 600 วิธีด าเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
516 604 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
516 641 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
516 660 สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 



   
 มคอ. 2   

78 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.ชื่อ-นามสกุล 

พันต ารวจเอก พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

รป.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2551) 
วท.ม. (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) 
รป.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) 
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายเรือ (2530) 

สังกัด 
คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

วลัยภรณ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ จิตติมา โชติวรานนท์ ธวัช รินทะชัย .ณภัทร ธนะ
โชครุ่งเรือง และ บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค (2560) “การตรวจสอบความถูกต้องของปฏิกิริยาการ
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยเครื่องหมาย STR บนโครโมโซมเอกซ์และวาย” Thai Journal of 
Science and Technology ปีที6่ ฉบับที่ 2  197-189 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ภัสรดาณช สารีเกิด และ พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ (2560) “ศึกษาการระบุเพศจากความหนาแน่นของ
จ านวนลายเส้นนิ้วหัวแม่เท้า”Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University  ปีที่4 ฉบับที่ 4 (กันยายน-ตุลาคม): 78-86 (TCI กลุ่มที่ 2) 

พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ (2559) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีแจ้งข่าวสาร
อาชญากรรม กรณีศึกษา พ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 2”  Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – 
ธันวาคม): 130-137 (TCI กลุ่มที่ 2) 
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ณัฐพัฒน์ ศิริพงศ์วรรธนะ และ พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ (2558) “การพัฒนาการด้านการตรวจพิสูจน์ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ” 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 85-93 (TCI 
กลุ่มท่ี 2) 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 

Proceedings 
ไม่มี 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
งานแปล 

ไม่มี 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
PA 3205 วิชาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
FS 6161 นิติคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
510 694 ระเบียบวิธีวิจัย 
510 701 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1 
510 702 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5.ชื่อ-นามสกุล 

พันต ารวจเอกวรธัช วิชชุวาณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน) มหาวิทยาลัยเกริก (2539) 
วท.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2532) 

สังกัด 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วรธัช วิชชุวาณิชย์ (2560) “การประเมินผลการด าเนินการโครงการสถานีต ารวจล้ าสมัยบูรณาการ
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านงานสืบสวน”. 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 203 หน้า 

วรธัช วิชชุวาณิชย์ (2559) “แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเจ้าหนาที่ต ารวจทั้ง 
ระบบ”. กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 211 หน้า 

วรธัช วิชชุวาณิชย์ (2559) “การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย”. 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558. 123 หน้า 

วรธัช วิชชุวาณิชย์ (2558) “การศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปีนบนวัตถุแต่ละประเภทจากอาวุธปืนพก
แต่ละขนาดที่มีระยะยิงและวิถียิงท่ีตางกัน” กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ปีงบประมาณ 2558. 185 หน้า 

วรธัช วิชชุวาณิชย์  (2558) “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังพลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรใน เขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล”. กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 234 หน้า 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

พัชรา สินลอยมา  วรธัช วิชชุวาณิชย์ และ มุทิตา มากวิจิตร์. (2561). “การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการก าลังพลของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรใน เขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล” 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน). (TCI กลุ่มท่ี 
2) 

นิติภัทร วงษ์ปัญญาและ วรธัช วิชชุวาณิชย์. (2560). “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือวิเคราะห์ความหนาแน่นของคดีโจรกรรมรถในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม” วารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม): 27-40. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ภัสราพร ทวีชัย และ วรธัช วิชชุวาณิชย์. (2559). “ความแม่นย าของการก าหนดหาเพศของบุคคล
โดยกระดูกกระเบนเหน็บ” วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม):  40 
– 42. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

จีรเจตน์ บุญเกิด และ วรธัช วิชชุวาณิชย์. (2558). “การจัดท าฐานข้อมูลหมายเลขตัวรถบรรทุก”  
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม):  
159 – 168. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

ไม่มี 
 

Proceedings 
มัทรียา ใสสะอาด, วรธัช วิชชุวาณิชย์ และกฤช สมนึก. (2559) “การศึกษาคุณภาพของลายนิ้วมือ

แฝงจากกากกาแฟหลายขนาดอนุภาค.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ, หน้า 210 – 219, 20-21 ตุลาคม 2559. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สงขลา 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
งานแปล 

ไม่มี 
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
331221 นิติวิทยาศาสตร์ 1 
332222 นิติวิทยาศาสตร์ 2 
332223 นิติวิทยาศาสตร์ 3 
340318 วิทยาการต ารวจก้าวหน้า 
342224 นิติวิทยาศาสตร์ 4 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
510 670 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ 
510 671 อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและกลยุทธ์ในการป้องกัน 
510 695 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ 
510 696 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6.ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Electronics and electrical engineering) University of Southampton, UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

สังกัด 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Boonmatham, P., Pongpinigpinyo, S., and Soonklang, T. (2017) “Thai Classical Music 
Matching using t-Distribution on Instantaous Robust Algorithm for Pitch Tracking 
Framwork.”. Journal of Information Processing Systems 13(4) : 1213 – 1228. 
(ISI) 

ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, และวีณาวดี ม่วงอ้น. (2558) “การแปลภาษาไทย-
อีสานโดยใช้ฐานกฎ” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 23-33 (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

ไม่มี 
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Proceedings 

Soonklang, T. (2016) “Move Classification in Scientific Abstracts using Linguistic 
Features” ใน Proceedings จากการประชุม 11th International Symposium on 
Natural Language Processing (SNLP 2016), 1-9. February 11-12, 2016, Pharanakorn 
Si Ayutthaya  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
517 321 หลักการภาษาโปรแกรม 
517 391 วิธีการวิจัย 
517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
517 491 โครงงานวิจัย 1 
517 492 โครงงานวิจัย 2 
520 391 วิธีการวิจัย 
520 493 โครงงานวิจัย 1 
520 494 โครงงานวิจัย  
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 670 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
517 511 ภาษาโปรแกรมชั้นสูง 
517 521 พ้ืนฐานการค านวณ 
517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 791 สัมมนา 1 
517 792 สัมมนา 2 
517 793 สัมมนา 3 
517 794 สัมมนา 4 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7.ชื่อ-นามสกุล 

นายมูฮ าหมัด นิยมเดชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) 
วท.ม (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

มูฮ าหมัด นิยมเดชา (2559). ”การสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์และอนุพันธ์ของโอเซลทามิเวียร์ที่มีฤทธ์
ทางชีวภาพ” นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (182 หน้า) 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

มูฮ าหมัด นิยมเดชา และ ชนิกานต์ เอ่ียมสอาด (2562). “การสังเคราะห์อนุพัทธ์โอเซลทามิเวียร์ออก
ฤทธิ์ยับยั้งอัลไซเมอร์” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 (มกราคม – มิถุนายน) (TCI กลุ่มท่ี 1) 

ดวงพร โลหะวิทยานันท์ และ มูฮ าหมัด นิยมเดชา (2559). “การสังเคราะห์อนุพัทธ์โอเซลทามิเวียร์ 
เพ่ือใช้ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม) : 66-81. (TCI 
กลุ่มท่ี 2) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 

 
Proceedings 

ไม่มี 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
513 252 เคมีอินทรีย์ 
513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
513 257 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
513 352 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 
513 353 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
513 354 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 
513 452 เคมีอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 701 สัมมนาส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 1 
510 702 สัมมนาส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2 
513 752 สเปกโทรสโกปีข้ันสูงในเคมีอินทรีย์ 
513 759 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
513 892 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สมัยใหม่ 1 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
8.ชื่อ-นามสกุล 

นายสมเจตน์ ภัทรพานิชชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

S., Janjai, S., Buntoung,  M., Nunez, K., Chiwpreecha, S., Pattarapanitchai (2016) 
“Meteorological factors affecting lower tropospheric ozone mixing ratios in 
Bangkok, Thailand.” Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 
Vol.147, 76–89 (ISI, SCOPUS) 

S. Pattarapanitchai, S. Janjai, K. Tohsing, J. Prathumsit, (2015) “A technique to map 
monthly average global illuminance from satellite data in the tropics using a 
simple semi-empirical model”, Renewable Energy, Vol. 74:170-175. (ISI, 
SCOPUS) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 

 
 

Proceedings 
ภาสกร เดชโค้น, สมเจตน์ ภทัรพานิชชัย, กรทิพย์ โต๊ะสิงห์ และเสริม จันทร์ฉาย (2558) "การทดสอบ

สมรรถนะวิธีการสอบเทียบไพราโนมิเตอร์โดยใช้กระบอกบังคับล าแสง" ใน Proceedings จาก
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, หน้า 1168-331. 
17-19 มิถุนายน 2558. จังหวัดชลบุรี 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
งานแปล 

ไม่มี 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
514 443 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนเบื้องต้น 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 670 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
9.ชื่อ-นามสกุล 

นายไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Statistics) Curtin University of Technology, Australia (2006) 
สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Khawsithiwong, P. and Yatawara, N. (2016) "Robust Kalman Filtering with Generalized 
Laplace Observational Noises." Veridian E-Journal, Science and Technology 
Silpakorn University 3(6), 14-28. . (TCI กลุ่มท่ี 2) 

Pongsapukdee, V. Khawsithiwong, P. and Yamjaroenkit, M. (2016) "Test Statistics for 
Dispersion Parameter in Poisson Regression and Generalized Poisson Regression 
Models." Silpakorn University Science and Technology Journal 10(2), 31-36. . 
(TCI กลุ่มท่ี 2) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

ไม่มี 
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Proceedings 

จิรายุส แสงจันทร์ และ ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ (2558) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัว 
ประมาณเอนโทรปีที่ขึ้นอยู่กับผลต่างของค่าสังเกต” ใน Proceedings จากการประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20, 27-29 พฤษภาคม 2558, นครปฐม, 642-650. 

จิรายุส แสงจันทร์, กนกวรรณ สมหมาย และ ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ (2558) “แผนภูมิควบคุมท่ี
ขึ้นอยู่กับการแจกแจงข้อมูลจ าลองแบบ” ใน Proceedings จากการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 เรื่อง
บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 12-13 กุมภาพันธ์ 2558. นครปฐม, O-251- O-257. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
 

งานแปล 
ไม่มี 
 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
515 221 หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
515 323 ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม 
515 422 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
510 701 สัมมนาส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
510 801 สัมมนาสาหรับนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม 
515 505 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 
515 543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

 
ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตท่ีอยู่ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  (หลักสูตรพหุวิทยาการ พ.ศ.2557) 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ช่วงเวลาที่ส ารวจ : กุมภาพันธ์ 2560 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 1 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- - 

-ตรงสาขาที่เรียน - - 
-ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 1 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีก าลังหางาน - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัย
ยิ่งขึ้น ในการประเมินได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ นักศึกษาปัจจุบัน 
ดุษฎีบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 

ผู้ประเมิน จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 
อาจารย์ 
นักศึกษา 

ดุษฎีบัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 
36 
1 
3 

9 
29 
1 
3 

100 
80 
100 
100 

รวม 49 42 86 
 
อาจารย ์
           อาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ ส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมากว่ามีการจัดหลักสูตรสอดคล้องกับหลักคิด 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หลักสูตรมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ดุษฎี
บัณฑิตและความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคม  หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระทัดเทียมกับ
หลักสูตรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น และเห็นด้วยว่าโครงสร้างหลักสูตร
มีความเหมาะสมมาก และจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาบังคับ มีความเหมาะสมปานกลาง และเห็นด้วยว่าเนื้อหา
สาระของรายวิชามีความทันสมัย น่าสนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ส าหรับปัจจัยเกื้อหนุน
อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า มีจ านวนหนังสือในการสืบค้นเพ่ือการเรียนการสอนและนักศึกษามีอุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ
อย่างเพียงพอในระดับปานกลาง ส าหรับใช้เพ่ือการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ    มีความสะดวกในระดับ
ปานกลางในการสืบค้นข้อมูล/วารสารด้วยระบบ Internet  ส าหรับนักศึกษานั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้
พ้ืนฐานเดิมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเรียน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าการบริหารหลักสูตรที่ผ่านมา มีการก าหนดวิสัยทัศน์และ กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ 
นักศึกษา 
           นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดหลักสูตรสอดคล้องกับหลักคิด ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ดุษฎีบัณฑิตและความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของสังคม  หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระทัดเทียมกับหลักสูตรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น   อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสมปานกลาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
และตั้งแต่อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน และการควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  อาจารย์มี
คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพให้ค าปรึกษาและมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาดี   นักศึกษาได้ความรู้อย่างมากจาก 
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รายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนและสามารถน ามาใช้เพื่อการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อย่างไรก็ตามนักศึกษามี
ความสม่ าเสมอในการที่นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มากนัก  นักศึกษาเห็นว่า
สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 
 
ดุษฎีบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิตเห็นว่าการจัดหลักสูตรสอดคล้องกับหลักคิด ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หลักสูตร
มีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ดุษฎีบัณฑิตและความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคม  
หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระทัดเทียมกับหลักสูตรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น   อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสมดีมาก มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และตั้งแต่อุทิศตน
ให้กับการเรียนการสอน และการควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
อาชีพให้ค าปรึกษาและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักศึกษาดี   นักศึกษาได้ความรู้อย่างมากจากรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนและ
สามารถน ามาใช้เพื่อการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อย่างไรก็ตามเห็นว่าสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยมากว่ามีการจัดหลักสูตรสอดคล้องกับหลักคิด ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  หลักสูตรมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ดุษฎีบัณฑิตและความคาดหวัง หรือ
ความต้องการของสังคม  หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระทัดเทียมกับหลักสูตรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น และเห็นด้วยว่าโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก และเนื้อหา
สาระของรายวิชามีความทันสมัย น่าสนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ส าหรับใช้เพ่ือการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  แต่ปัจจุบันมีบัณฑิตจบเพียง 1 ท่าน อยากให้หลักสูตรเร่งรัดให้นักศึกษาจบให้ได้
ตามก าหนดของหลักสูตร  
ภาพรวม 
           ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี 
รายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความหลากหลายของรายวิชาเลือกอยู่ในเกณฑ์ดี 
อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และตั้งใจอุทิศตนให้กับการเรียนการสอน และ
การควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  ให้ค าปรึกษาและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักศึกษา ความรู้พื้นฐานเดิมของ
นักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเรียน ความเหมาะสมของต ารา 
วารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องเรียน อยู่ในระดับดีปานกลาง  และสภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 
           1. หลักสูตรควรเร่งรัดให้นักศึกษาจบตามก าหนดเวลาตามหลักสูตรให้มากขึ้น 
           2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง ควรมีการปรับปรุงพื้นฐานของ
นักศึกษาเพ่ิมเติม 
           3. ภาควิชาควรปรับปรุงห้องพักนักศึกษาให้มีความสะดวกสบายมากกว่านี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนผู้ประเมิน ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ 9 คน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
    ปริญญาโท จ านวน 3 คน 
ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ 6 คน 
    ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ 2 คน 
    รองศาสตราจารย์ 4 คน 
ประสบการณ์ในการสอน   1. มากกว่า 15 ปี จ านวน 6 คน 
    2. 10-15 ปี จ านวน 1 คน 
    3. 5-10 ปี จ านวน 2 คน 
              
2. นักศึกษาปัจจุบัน 
การประกอบอาชีพก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ประกอบอาชีพ 29 คน แบ่งเป็น 
  - รับราชการ 18 คน 
  - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 5 คน 
  - ธุรกิจส่วนตัว 2 คน 
  - อิสระ 2 คน 
3. ดุษฎีบัณฑิต 
การประกอบอาชีพก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ประกอบอาชีพ –ข้าราชการบ านาญ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ   3 คน 
ท างานในหน่วยงานที่เกี๋ยวข้องกับหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์ มากกว่า 10 ปี  
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

(หลักสูตรพหุวิทยาการ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1 64 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 64 
หน่วยกิต 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
แบบ 1.1  มีค่าเทียบเท่า 64 หน่วยกิต 
 

ยกเลิกหลักสูตร แบบ 
2.1 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1  ประกอบด้วย 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 64  หน่วย
กิต 
สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (ไม่
นับหน่วยกิต)          4  หน่วยกิต  
บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม (ไม่นับหน่วยกิต)         2  หน่วยกิต 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
              64  หน่วยกิต 
 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1  ประกอบด้วย 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 64  
หน่วยกิต 
สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (ไม่
นับหน่วยกิต)         4  หน่วยกิต  
บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม (ไม่นับหน่วยกิต)   3  หน่วยกิต 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       64  หน่วยกิต 
 

เพ่ิมหน่วยกิตวิชา 
บูรณาการศึกษาทาง
นิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม (ไม่นับ
หน่วยกิต) 
เป็น 3 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 มคอ. 2   

99 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การ
ด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททาง
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรือปริญญาโท
สาขานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอาชญาวิทยา 
หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร
ฯ พิจารณาเห็นชอบให้สามารถเข้าศึกษาได้ 
หรือ 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
อ่ืนที่มีประสบการณ์การท างานใน
กระบวนการยุติธรรมหรือการท างานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การ
ด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททาง
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา  หรือปริญญาโท
สาขานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอาชญาวิทยา 
หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
อ่ื น ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า ง าน ใน
กระบวนการยุติธรรมหรือการท างาน ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี  หรือ
ตามที่ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ หลั กสู ตรฯ 
พิจารณาเห็นชอบให้สามารถเข้าศึกษาได้ 
2.2.2มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณ ฑ์ที่ คณ ะกรรมการการอุดมศึกษา
ก า ห น ด ห รื อ เป็ น ไป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะ
เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก ก) และ/
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการ
คัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
2.2.4  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  พ .ศ . 2561 ข้ อ  6 
(ภ า ค ผ น ว ก  ก )  แ ล ะ /ห รื อ ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 

รวมคุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษาข้อ 2.2.1 และ 
2.2.2  ในหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2557 เข้า
ด้วยกัน เป็น
คุณสมบัติข้อ 2.2.1 
และเพ่ิมคุณสมบัติข้อ 
2.2.2-2.2.4 ใน
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับ พ.ศ. 2562 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การ
ด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2 (2-0-4) 
( Integral Studies in Forensic Science 
and Criminal Justice) 
เงื่อนไข :  วัดผลเป็น S หรือ U 
             ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ก ระบ วน การยุ ติ ธ ร รม    แน วท างก าร
ประสานงานระหว่างกระบวนการยุติธรรม 
ต ารวจ อัยการ และศาล  นิติวิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานสิทธิมนุษยชน แนวคิดพระราชบัญญัติ
มาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับงานยุติธรรม  
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการควบคุม
อาชญากรรมและกระบวนการนิติ ธรรม 
กรณีศึกษาและกรณีปฏิบัติ  
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การ
ด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
510 600  บูรณาการศึกษาทางนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม    3(3-0-6) 
Integrated Studies in Forensic 
Science and Criminal Justice) 
เงื่อนไข : วัดผลเป็น S หรือ U 
            นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ
กระบวนการยุติธรรม  การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในระบบงาน
ยุติ ธรรม นิติ วิทยาศาสตร์ เพ่ื องานสิทธิ
มนุษยชนแนวคิดพระราชบัญญัติมาตรฐาน
นิ ติ วิ ท ย าศ าส ตร์ ส าห รั บ งาน ยุ ติ ธ รรม                
นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ ก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมและหลักนิติธรรม งานวิจัยด้าน
นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมในปัจจุบัน
และท่ีก าลังปรากฏ 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาใน
ภาษาอังกฤษ  และ
แก้ ไขและ เพ่ิ ม เติ ม
เนื้อหารายวิชา 510 
600 บูรณาการศึกษา
ทางนิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรมทั้ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
และเพ่ิมหน่วยกิต 
 

            Forensic science for criminal 
justice procedure. Approaches for 
coordinating police, prosecutors, and 
courts in criminal justice procedure. 
Forensic science for human rights. 
Concepts of Forensic Science 
Standards for Criminal Justice Act. 
Forensic science for crime control and 
due process. Case studies and case 
works.  
 

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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510 803  สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 3  1(0-2-1) 
(Seminar in Forensic Science and 
Criminal Justice III) 
เงื่อนไข: วัดผลเป็น S หรือ U 
                สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หัวข้อที่
สัมมนาต้องแตกต่างจากที่น าเสนอในรายวิชา 
510 802 
             Seminar on topics of  interest 
in forensic science and criminal 
justice. Seminar topics must be 
different from topics presented in 510 
802. 

510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 3               1(0-2-1) 
(Seminar in Forensic Science and 
Criminal Justice III) 
เงื่อนไข: วัดผลเป็น S หรือ U 

การน าเสนอบทความวิจัยอย่าง
น้อยสามฉบับที่เก่ียวเนื่องกันในทางนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
           Presentation of at least three 
related research articles in forensic 
science and criminal justice. 
 
 

 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชา  

510 804 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 4        1(0-2-1) 
(Seminar in Forensic Science and 
Criminal Justice IV) 
เงื่อนไข: วัดผลเป็น S หรือ U 
           สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หัวข้อที่สัมมนา
ต้องแตกต่างจากท่ีน าเสนอในรายวิชา 510 
802      

Seminar on topics of  interest 
in forensic science and criminal 
justice. Seminar topics must be 
different from topics presented in 510 
801 and 510 802. 
 

510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
และงานยุติธรรม 4       1(0-2-1)  
(Seminar in Forensic Science and 
Criminal Justice IV) 
เงื่อนไข: วัดผลเป็น S หรือ U 

การน าเสนอบทความวิจัยอย่าง
น้อยสามฉบับที่เก่ียวเนื่องกันในทางนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม และการ
น าเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา 
            Presentation of at least 
three related research papers in 
forensic science and criminal justice 
and on student’s proposed research 
program.  
 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชา  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต……………………….  
 3.2 ส าหรับ แบบ 1.1 ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตจะต้องได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ส่งผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน วารสาร
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
ระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง……  

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา   
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)และ/หรือที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงภายหลั ง  และเป็ น ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน วารสารระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และระดับชาติ
อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยหากเป็นระดับชาติ
จะต้องเป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
หรือ 2 ส าหรับนานาชาติต้องอยู่ในฐานข้อมูล 
SJR, Scopus,Journal Citation Reports 
(ISI) หรือ สมศ. 

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

3.3 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
อย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยนักศึกษาต้องท า
ความรู้จักวิทยากร หรือผู้แสดงปาฐกถา 
(Speaker) คนใดคนหนึ่ง และผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ จ านวน 2 – 3 คน เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการและนักศึกษา
ที่มี การศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเป็น
รายงานส่งสาขาวิชา      
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ส่งผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย1 
เรื่อง และระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย
หากเป็นระดับชาติจะต้องเป็นวารสารใน
ฐานข้อมูล  TCI กลุ่ มที่  1หรือ  2 ส าหรับ
นานาชาติต้องอยู่ในฐานข้อมูล SJR, Scopus, 
Journal Citation Reports (ISI) หรือ สมศ. 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
  

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ ไม่ลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน สามารถท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 
 

510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม                        3*(3-0-6)        
CLO 1 มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้  
CLO 2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 
 
510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1                                      1*(0-2-1) 
CLO1 แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 
CLO2  มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
 
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2                                       1*(0-2-1) 
CLO1 แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 
CLO2  มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
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 510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3                                       1*(0-2-1) 

CLO1 แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 
CLO2  มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
   
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4                                       1*(0-2-1) 
CLO1 แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 
CLO2  มีความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
 
510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO 1 มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ในทางวิชาการ เคารพความเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการของผู้อื่น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้  
CLO2 แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา  
 

 

PLO2  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ฝึกฝนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม                        3*(3-0-6)  
CLO3 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมายได้ 
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510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1                                     1*(0-2-1) 
CLO3 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2                                       1*(0-2-1) 
CLO3 มีทักษะการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO4 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3                                       1*(0-2-1) 
CLO3 มีทักษะการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO4 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
  
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4                                       1*(0-2-1) 
CLO3 มีทักษะการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO4 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานวิจัยและงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
 
 

 



    มคอ. 2   106 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 

510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO3  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค านวณ 
น าเสนองานวิจัยได้ 
 

 

PLO3  สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
 510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม                        3*(3-0-6)        

CLO4 บอกและอธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม 
CLO5. บรรยายแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในระบบงานยุติธรรม 
CLO6 สามารถบอกและอธิบายนิติวิทยาศาสตร์เพ่ืองานสิทธิมนุษยชน และแนวคิดพระราชบัญญัติมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
ส าหรับงานยุติธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมได้ 
 
510 801   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1                                      1*(0-2-1) 
CLO4 สามารถอธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม และสามารถอ่าน วิเคราะห์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได้ 
 
510 802   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2                                       1*(0-2-1) 
CLO5 สามารถอธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม และสามารถอ่าน วิเคราะห์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได้ 
 
 
 

 



    มคอ. 2   107 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3                                       1*(0-2-1) 
CLO5 สามารถอธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม และสามารถอ่าน วิเคราะห์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได้ 
   
510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4                                       1*(0-2-1) 
CLO5 อธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมอย่างถ่องแท้ และสามารถอ่าน วิเคราะห์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ได้ 
 
510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO4 อธิบายการใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมเพ่ือสร้างงานวิจัยทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน 

 

PLO4  สามารถวิเคราะห์และคิดเชิงวิพากษ์ในการบูรณาการความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
 510 600   บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม                        3*(3-0-6)        

CLO7  วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม 
CLO 8 สามารถออกแบบงานวิจัย และประเมินคุณค่าของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรมได้ 
 
510 803   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 3                                       1*(0-2-1) 
CLO6 สามารถอธิบาย วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมได้  
 
 

 



    มคอ. 2   108 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4                                       1*(0-2-1) 
CLO6 สามารถอธิบายในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรม  และสามารถอ่าน วิเคราะห์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ 
 
510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO 5  วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมเพ่ือสร้างงานวิจัยได้ 
 

 

PLO5  ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการแก้ปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 510 804   สัมมนานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 4                                       1*(0-2-1) 
CLO7  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมในการสร้างสรรค์หัวข้องานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 
CLO8 น าความรู้ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมได้  
 
510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO5 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมได้ 
CLO6  อธิบายการใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการท าวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม  
CLO7 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมในการสร้างสรรค์หัวข้องานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์และ
งานยุติธรรม 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6  สร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 510 805   วิทยานิพนธ์                                                                        64 หน่วยกิต 
CLO8  สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
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ภาคผนวก ช 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   
 

510 600 Integrated Studies in Forensic Science and Criminal Justice 3(3-0-6) 
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.   

 
510 801   Seminar in Forensic Science and Criminal Justice I  1(0-2-1)  
   Seminar on topics of interest in forensic science and criminal justice. 
 
510 802   Seminar in Forensic Science and Criminal Justice II  1(0-2-1)  

Seminar on topics of interest in forensic science and criminal justice. 
Seminar topics must be different from topics presented in 510 801. 

 
510 803   Seminar in Forensic Science and Criminal Justice III  1(0-2-1)   

Presentation of at least three related research articles in forensic science 
and criminal justice. 

 
510 804   Seminar in Forensic Science and Criminal Justice IV  1(0-2-1)  

Presentation of at least three related research articles in forensic science 
and criminal justice and on student’s proposed research program. 

 
510 805   Thesis      equivalent to 64     credits  
   Research on topics in forensic science and criminal justice. 
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ภาคผนวก ซ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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