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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งสร้างบุคลากรในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีความรู้ สามารถน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานตรวจ

พิสูจน์หลกัฐานอยา่งไม่ยอ่ทอ้และมีความมุ่งมัน่ เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการยติุธรรมไดอ้ยา่งแม่นย  าเป็นระบบ ถูกตอ้งตาม
หลกัมนุษยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาคน้ควา้ไปพฒันางานนิติวทิยาศาสตร์ไดง้ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงวนิยัและจรรยาบรรณวชิาชีพนิติวทิยาศาสตร์ 
PLO 2 มีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
PLO 3 ใชค้วามรู้และเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลกัฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
PLO 4 ประยกุตใ์ชท้กัษะการวจิยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางวชิาชีพนิติวทิยาศาสตร์ 
PLO 5 สร้างองคค์วามรู้ทางนิติวทิยาศาสตร์ดว้ยการวจิยั 
PLO 6 บูรณาการความรู้และทกัษะทางนิติวทิยาศาสตร์เพื่อสืบหาขอ้เท็จจริง 
PLO 7 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดี 
PLO 8 มุ่งมัน่ปฏิบติังานอยา่งไม่ยอ่ทอ้จนบรรลุเป้าหมาย 
PLO 9 ส่ือสารผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 16 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก    2 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั  16 หน่วยกติ 

ชุดวชิาบังคบั จ านวน 8 หน่วยกติ 
309-501 ชุดวชิากระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์   4((2)-6-4) 
 Module: Forensic Process 
309-502 ชุดวชิาพ้ืนฐานนิติวทิยาศาสตร์  4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 
ชุดวชิาบังคบัเลือก จ านวน 8 หน่วยกติ 
ชุดวชิาการตรวจพสูิจน์ทางชีววทิยา 
Module: Forensic Biology 
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอมนุษยใ์นงานนิติวทิยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอสตัวป่์าในงานนิติวทิยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวทิยา  2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
 หรือ 
ชุดวชิาการตรวจพสูิจน์ทางเคม ี  
Module: Forensic Chemistry 
309-521 ชุดสาระวธีิการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ   3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์หมึก สี และร่องรอยขดูลบแกไ้ข  3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of  
 Erased Serial Numbers 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์วตัถุของกลางในคดีเพลิงไหมแ้ละสารระเบิด 2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances 
 
 
 



2. หมวดวชิาเลือก                           2 หน่วยกติ 

ชุดวชิาเลือก 
309-531 ชุดวชิานิติเรณูวทิยาขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Palynology 
309-532 ชุดวชิานิติเคมีไฟฟ้าขั้นสูง   3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Electrochemistry 
 วชิาเลือก 
309-581 หวัขอ้พิเศษทางนิติวทิยาศาสตร์  2(2-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science 
336-523 หลกัการทางนิติพิษวทิยา  2((2)-0-4) 
 Principles of Forensic Toxicology 
นอกจากน้ี นกัศึกษายงัสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือในสถาบนัอ่ืน 
ภายใตดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18-36 หน่วยกติ 

309-691 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
309-692 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
309-692 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 Thesis 
   รวม 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
309-692 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 
  รวม 9 หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
309-692 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 Thesis 
   รวม 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
309-692 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 
  รวม 9 หน่วยกติ 
                                                                              รวมหน่วยกติ ตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

 หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนแผน ก แบบ ก 1 อาจตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ ปฏิบติั    
                    งานวจิยัแบบไม่นบัหน่วยกิต (audit) ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
309-501 ชุดวชิากระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์    4((2)-6-4)  
 Module: Forensic Process  
309-502 ชุดวชิาพ้ืนฐานนิติวทิยาศาสตร์   4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 
   รวม 8 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอมนุษยใ์นงานนิติวทิยาศาสตร์   3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอน็เอสตัวป่์าในงานนิติวทิยาศาสตร์   3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวทิยา   2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
xxx-xxx วชิาเลือก  2(x-x-x) 
 Electives 
  รวม 10 หน่วยกติ 
หรือ 
ชุดวชิาการตรวจพสูิจน์ทางเคม ี
Module: Forensic Chemistry 
309-521 ชุดสาระวธีิการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ   3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์หมึก สี และร่องรอยขดูลบแกไ้ข  3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of 
 Erased Serial Numbers 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์วตัถุของกลางในคดีเพลิงไหมแ้ละสารระเบิด  2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances  
xxx-xxx วชิาเลือก  2(x-x-x) 
 Electives 
  รวม 10 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
309-691 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 Thesis 
   รวม 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
309-691 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 Thesis 
  รวม 9 หน่วยกติ 
                                                                              รวมหน่วยกติ ตลอดหลกัสูตร               36 หน่วยกติ 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์สุขภำพและวทิยำศำสตร์ประยุกต์/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำนติวิทิยำศำสตร์ 

309-501 ชุดวชิำกระบวนกำรทำงนิตวิทิยำศำสตร์ 4((2)-6-4) 
Module: Forensic Process 
ชุดวิชาน้ีครอบคลุมกระบวนทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ในสถานท่ีเกิดเหตุจนถึงศาลยุติธรรม ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติัของการจดัการและตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และบทบาทและหน้าท่ีใน
ฐานะการเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญในศาลยติุธรรม ประกอบดว้ยหลกัการแลกเปล่ียนช้ินส่วนพยานวตัถุ หลกัการตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุ การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ การส ารวจและคน้หาพยานหลกัฐาน การรักษาห่วงโซ่พยานวตัถุ การบนัทึกเอกสารและ
ถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ ชนิดของพยานหลกัฐาน การเก็บรักษาและการขนส่งพยานหลกัฐาน การชนัสูตรพลิกศพ ณ สถานท่ี
เกิดเหตุ การวเิคราะห์และการจ าลองเหตุการณ์ในสถานท่ีเกิดเหตุ การเขียนรายงาน กฎแห่งการแตกต่าง หลกัการเปรียบเทียบ 
ความน่าจะเป็น; กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา การ
รวบรวมพยานผูช้  านาญการพิเศษในชั้นสอบสวน วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลกัฐาน การพิสูจน์ 
และการตรวจสอบพยานหลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ กระบวนการทางศาลในการคุ้มครองพยานภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ จริยธรรมในงานนิติวิทยาศาสตร์ ประมวลจรรยาบรรณส าหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ; ประสบการณ์จาก
ผูป้ฏิบติังานทางนิติวทิยาศาสตร์ รวมถึงบทบาทและหนา้ท่ีในฐานะการเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญในศาลยติุธรรม การอภิปรายคดี
ส าคญัและคดีท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ 

This module takes the learner through forensic process involved from a crime scene to a court; the theory and 
practice of crime scene management and investigation, law and ethics in forensic science, and roles and duties of forensic 
expert witness in a court, including Locard’ s principle, fundamentals of crime scene investigations, securing, surveying 
and searching for forensic evidence in a crime scene, maintaining chain of custody, documenting and photographing a 
crime scene; type of evidence, evidence collection and transportation, autopsy at a crime scene, crime scene analysis and 
reconstruction, forensic case report, law of individuality, principles of comparison, probability; general judicial principles 
in civil and criminal cases, investigation of criminal cases, expert witness in investigation, the use of forensic science in  
investigation, including search, analysis, and examination of evidence, post-mortem examinations, judiciary process for 
privilege of witness under the Thai constitution, ethics in forensic science, code of ethics for forensic scientists; practical 
experience from a forensic practitioner, roles and duties of forensic expert witness in a court, forum discussion of 
landmark and latest cases 
309-502 ชุดวชิำพื้นฐำนนิตวิทิยำศำสตร์ 4((2)-6-4) 

Module: Fundamentals of Forensic Science 
ชุดวิชาน้ีครอบคลุมพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ี ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติของการตรวจพิสูจน์ โดยเน้นหลกัการทางชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ท่ีส าคญัและการบูรณาการศาสตร์ดงักล่าวการ
ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มีเน้ือหาเช่น สารคดัหลัง่ องคป์ระกอบและโครงสร้างของดีเอ็นเอ โครโมโซมและวงจรของ
เซลล ์ยโีนมของมนุษยแ์ละสตัว ์หลกัพนัธุศาสตร์ของเมนเดล มิวเทชัน่และอลัลีล พนัธุศาสตร์ประชากร พยานหลกัฐานทาง
นิเวศวิทยา แอลกอฮอล ์หมึก และสี วตัถุระเบิดและเขม่าดินปืน เช้ือเพลิงและเศษวสัดุไหมไ้ฟ ความร้อนจากการวางเพลิง 
จุดหลอมเหลวของวสัดุและการลามไฟ แกว้ ทิศทางของแรงและรอยแตกของกระจก ร่องรอยการขดูลบ ผลของแรงโนม้ถ่วง



 

ต่อรูปแบบและทิศทางของหยดเลือด แรงกระท าต่อวสัดุท่ีก่อให้เกิดรอยเคร่ืองมือและรอยประทบั ช้ินส่วนและการท างาน
ของอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุน แรงกดและรูปแบบลายมือเขียนและการตรวจเอกสารตอ้งสงสัย ความพรุนของวสัดุต่อหมึก
และสี เอกลกัษณ์ของเสน้ผม เสน้ขนและเส้นใย ลายพิมพน้ิ์วมือ โดยค านึงถึงขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและปริมาณ การพิสูจน์การใช้ได้ของวิธี ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การควบคุมและประกัน
คุณภาพส าหรับการตรวจวเิคราะห์ในทุกหวัขอ้การเรียนรู้ 
 This module takes the learner through the necessary basic science and criminalistics for forensic science, 
comprising the fundamentals of biology, chemistry, and physics, and their integration for scientific crime detection and 
analysis. The topics covered include biological fluids, components and structure of DNA, chromosomes and cell cycle, 
human and animal genomes, mendelian genetics, mutations and alleles, population genetics, environmental forensic 
samples, alcohol, inks, and paints, explosives and gunshot residues, fuels and fire debris, heat from arson, melting points 
of materials and flammability, glass, impact and breakages of glass, alterations, obliterations and erasures, effect of 
gravity on blood pattern, parts and mechanics of firearms and ammunitions, pressure, handwriting, and document 
examination, porousness effect on inks and paints, identity of hairs and fibers, and fingerprints.  All topics are covered 
with regards to use of scientific instruments, qualitative and quantitative analyses, method validation, probability and 
statistical tests, and quality control and quality assurance 
ชุดวชิำบังคบัเลือก 
 ชุดวชิำกำรตรวจพสูิจน์ทำงชีววทิยำ 
 Module: Forensic Biology 
309-511 ชุดสำระกำรตรวจพสูิจน์ดเีอน็เอมนุษย์ในงำนนิตวิทิยำศำสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
 ชุดสาระน้ีครอบคลุมกระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย ์ตั้งแต่การเก็บตวัอย่างดีเอ็นเอมนุษยไ์ปจนถึงการ
รายงานผลดีเอน็เอมนุษยใ์นชั้นศาล และวทิยาการกา้วหนา้และวธีิวจิยัดา้นการตรวจดีเอน็เอมนุษยใ์นงานนิติวทิยาศาสตร์  
 This submodule covers the human DNA analysis process, from human DNA sample collection to reporting of 
human DNA analysis in court, and recent advances and research methods in human forensic DNA analysis 
309-512 ชุดสำระกำรตรวจพสูิจน์ดเีอน็เอสัตว์ป่ำในงำนนิตวิทิยำศำสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงอณูชีววิทยำและพันธุศำสตร์ในกำรสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่ำ 
วทิยำกำรก้ำวหน้ำและวธีิวิจยักำรตรวจดีเอ็นเอสัตว์ป่ำในงำนนิติวทิยำศำสตร์ และข้อกฎหมำยและอนุสัญญำทีเ่กีย่วข้องกับ
ทั้งในและระหว่ำงประเทศ 
 Application of molecular biology and genetics to wildlife crime investigations, recent advances and 
research methods in wildlife DNA analysis in forensic science; and related local and international laws and 
regulations related to wildlife crimes  
309-513 ชุดสำระนิตนิิเวศวทิยำ 2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
 การประยุกต์ใช้ดิน หิน จุลินทรีย ์โปรติสต์ พืช สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มของส่ิงมีชีวิตดังกล่าว ในการสืบสวน
สอบสวน รวมถึงการวจิยัดา้นนิตินิเวศวทิยา 
 Roles of soils, rocks, microorganisms, protists, plants, animals and their environments in forensic 
investigations; research on forensic ecology 



 

 ชุดวชิำกำรตรวจพสูิจน์ทำงเคม ี
 Module: Forensic Chemistry 
309-521 ชุดสำระวธีิกำรตรวจพสูิจน์ยำเสพตดิและสำรพษิ 3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
 วิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด แอลกอฮอล ์สารควบคุมและสารพิษ โดยใชน้ ้ ายาเคมี เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์
และวิธีการสมยัใหม่ การวิเคราะห์ผลและการแปรผล วิธีวิจยัดา้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด แอลกอฮอล ์สารควบคุมและ
สารพิษดว้ยวทิยาการกา้วหนา้ เช่น อุปกรณ์ตรวจวเิคราะห์บนกระดาษ เซนเซอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เป็นตน้  
 Narcotic drugs, alcohol, controlled and poison substances analysis using color test, analytical instruments and 
new analytical methods, data analysis and interpretation, recent advances and research methods in narcotic drugs, alcohol, 
controlled and poison substances analysis such as paper based analytical device, chemical sensor and electrochemical 
sensor etc. 
309-522 ชุดสำระกำรตรวจพสูิจน์หมกึ สี และร่องรอยขูดลบแก้ไข 3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of  
 Erased Serial Numbers 
 การตรวจพิสูจน์หมึกและสีบนวสัดุต่าง ๆ การตรวจพิสูจน์ลกัษณะร่องรอยขูดลบแกไ้ขหมายเลขเคร่ืองหมาย
ทะเบียนและหมายเลขประจ าปืน รถยนต์ จกัรยานยนต์และทรัพยสิ์นท่ีท าดว้ยโลหะดว้ยวิธีมาตรฐานและวิธีการสมยัใหม่ 
การวเิคราะห์ผลและการแปรผล วธีิวิจยัดา้นการตรวจพิสูจน์หมึก สี และลกัษณะร่องรอยขูดลบแกไ้ขหมายเลขเคร่ืองหมาย
ทะเบียนและหมายเลขประจ าปืน รถยนต ์จกัรยานยนตแ์ละทรัพยสิ์นท่ีท าดว้ยโลหะดว้ยวทิยาการกา้วหนา้ เช่น เซนเซอร์ทาง
ไฟฟ้าเคมี และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ เป็นตน้ 
 Ink and paint, restoration of erased serial number on firearms, vehicle serial number, motorcycle serial number 
and serial number on metal plates analysis using standard method and new analytical methods, data analysis and 
interpretation, recent advances and research methods in ink and paint, restoration of erased vehicle serial number, 
motorcycle serial number and serial number on metal plates analysis such as electrochemical sensor and thermoplastic 
natural rubber for forensics investigation etc. 
309-523 ชุดสำระกำรตรวจพสูิจน์วตัถุของกลำงในคดเีพลงิไหม้และสำรระเบิด 2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances 
 การตรวจพิสูจน์วตัถุของกลางในคดีเพลิงไหมแ้ละสารระเบิดโดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีการสมัยใหม่ การ
วเิคราะห์ผลและการแปรผล วธีิวจิยัดา้นการตรวจพิสูจน์วตัถุของกลางในคดีเพลิงไหมแ้ละสารระเบิด ดว้ยวทิยาการกา้วหนา้ 
เช่น อุปกรณ์ตรวจวเิคราะห์บนกระดาษ เซนเซอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เป็นตน้ 
 Fire debris evidence residue and explosive substances using standard methods and new analytical methods, 
data analysis and interpretation, recent advances and research methods in fire debris evidence residue and explosive 
substances analysis such as paper based analytical device, chemical sensor and electrochemical sensor etc. 
หมวดวชิำเลือก 
ชุดวชิำเลือก 
309-531 ชุดวชิำนิตเิรณูวทิยำขั้นสูง 3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Palynology 
 การพฒันาของเรณู สัณฐานวิทยาของเรณู การน าหลกัการทางเรณูวิทยามาประยกุต์ใชท้างนิติวิทยาศาสตร์ การ
เก็บวตัถุพยาน การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลทางนิติเรณูวทิยา รวมถึงการวจิยัดา้นนิติเรณูวทิยา 



 

 Pollen development; pollen morphology; application of palynology in legal investigation; collection of 
palynological evidence; pollen analysis and interpretation of pollen evidence; research on Forensic Palynology 
309-532 ชุดวชิำนิตเิคมไีฟฟ้ำขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Electrochemistry 
 แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เน้นการประยุกต์ใชเ้ซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในงานดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์ 
 Advanced concepts and theories of electrochemical techniques emphasized on applications of the 
electrochemical technique to forensic science 
วชิำเลือก 
309-581 หัวข้อพเิศษทำงนิตวิทิยำศำสตร์  2(2-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science  
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในวงการนิติวิทยาศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งใน และต่างประเทศ 
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองภายใตก้ารแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 Current topics of interest in forensic science by Thai and oversea experts focusing on self-learning by the 
students under supervision of experts 
336-523 หลกักำรทำงนิตพิษิวทิยำ 2((2)-0-4) 
 Principles of Forensic Toxicology 
 หลกัการของนิติพิษวิทยา พิษจลนศาสตร์ กลไกการเกิดพิษ และพิษวิทยาพฤติกรรม การจดัแบ่งประเภทของยา
และสารพิษ ขั้นตอนการสืบสวนทางพิษวิทยาถึงสาเหตุของการเสียชีวติ การตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวทิยาส าหรับยา และ
สารพิษ 
 Principles of forensic toxicology; toxicokinetics; mechanism of toxicity and behavioral toxicology; drugs and 
poisons classification; toxicological investigation of poison death; forensic toxicological analysis of drugs and poisons 
วทิยำนิพนธ์ 
309-691 วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 ศึกษาคน้ควา้ และท าวิจยัทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์อนัจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใตก้ารดูแล และแนะน า
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge under supervision of the 
thesis committee  
309-692 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 ศึกษาคน้ควา้ และท าวิจยัทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์อนัจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใตก้ารดูแล และแนะน า
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge under supervision of the 
thesis committee 
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