
หลกัสูตร  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวิชา  นติวิทิยาศาสตร  (ภาคปกต)ิ             คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา   นิตเิวชศาสตร                                 จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศึกษา   6    คน 
 

  
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชวีภาพ กายภาพ หรือสุขภาพ) เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

3. เฉพาะผูสมคัรทีผ่านการสอบขอเขยีน  จะตองสงหัวขอ Proposal /Concept paper ขอเขยีนเชิงแนวคดิ ในประเด็นที่

ผูสมัครสนใจจะจัดทําเปนวิทยานพินธ/สารนิพนธซึ่งประกอบดวย หัวขอเรื่อง  หลักการและเหตุผลพรอมเอกสารอางอิง  

วัตถุประสงค   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั  และวิธกีารดําเนนิงานวจิัย  โดยสงมายัง : 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร  

 อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชั้น  9  ภาควชิานติิเวชศาสตร   คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล   

 เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ   10700 

(สงกอนวนัสอบสมัภาษณ  ตามกาํหนดการสอบในแตละรอบทีเ่ปดรบัสมคัร) 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

       Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52  คะแนน  

หรือ  IELTS   ท่ีระดบัคะแนน 4.5   คะแนน    หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ    

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

ในวนัสอบขอเขยีนที่บณัฑิตวิทยาลัยจดัสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

 

ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครตามดุลพนิิจของ 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

2 0 2 4 M G 0 0 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. นิติวิทยาศาสตร 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. นิติวิทยาศาสตร 

     8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



โครงสรางหลกัสูตร    
 
                                                                                                                         

                                                                                                                  หนวยกติ 
 

หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                         20   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                           4   
  
วิทยานิพนธ                                                                                                                                              12 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           หนวยกติ  
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SIFS 501 นิติวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม                                                                                                      2(2-0-4) 
 
SIFS 502 นิตพิันธศุาสตร                                                                                                                      2(2-0-4)  
 
SIFS 503 นิตพิยาธวิิทยา                                                                                                                       1(1-0-2) 
 
SIFS 504 การพิสูจนบุคคล                                                                                                                    1(1-0-2)  
  
SIFS 505 พิษวิทยา                                                                                                                              2(2-0-4)  
  
SIFS 506 การวิเคราะหทางพิษวิทยา                                                                                                       2(1-2-3)  
  
SIFS 507 การตรวจชันสูตรสถานที่เกิดเหตุ                                                                                              2(1-2-3)  
  
SIFS 508 เทคนิคการตรวจวัตถุพยานทางนิตวิทิยาศาสตร                                                                          2(1-2-3)  
 
SIFS 509 สัมมนาทางนิตวิิทยาศาสตร                                                                                                     2(2-0-4)  
  
SIFS 510 หัวขอพิเศษทางนติิวทิยาศาสตร                                                                                               2(2-0-4) 
 
SIRE 502 วิทยาระเบียบวธิีวิจยั                                                                                                              2(2-0-4)  
  
หมวดวชิาเลอืก   
 
SIFS 531 การตรวจพิสูจนอาวธุปนและวตัถุระเบิด                                                                                    2(1-2-3) 
 
SIFS 532 การตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ                                                                                                2(1-2-3) 
 
SIFS 533 การตรวจพิสูจนเอกสาร                                                                                                          2(1-2-3) 
 
SIRE 501 สถิติ                                                                                                                                    3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ   
  
SIFS 698 วิทยานิพนธ                                                                                                                      12(0-48-0)  
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

หลักสูตรนติิวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล  เปนหลักสูตรแหงเดยีวในประเทศไทยท่ีมีการเรียนการสอนดาน 

นิติวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม  มีการสอนสาธิตในการชันสูตรศพในหองผาศพโดยแพทยนิตเิวช  และเนนหนักไปทางดาน 

วิทยาศาสตรท่ีจะนํามาประยุกตใชกับการสืบสวนสอบสวน  และพสูิจนหลักฐานตางๆ 



ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  
 1.  ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 2.  ทุนวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

รายละเอยีดอืน่ ๆ 

การศึกษาจะมีการเรยีนการสอน  ณ 

1. ภาควชิานติิเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

2. กองพิสูจนหลักฐานและสถาบนันติิเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

3. สถาบันนิติวทิยาศาสตร  กระทรวงยุตธิรรม 

4. สถาบันส่ิงทอ  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน                   จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน                    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถาย ใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิทยาศาสตร / ผูเชี่ยวชาญดานนติิวิทยาศาสตร 

2. นักวิจยัในสถาบนัทางนิตวิิทยาศาสตร 

3. ท่ีปรึกษา กระบวนการยุติธรรม 

 

 

 



อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.ฉลองขวญั  ตัง้บรรลอืกาล (E-mail : chalongkwan.tan@mahidol.ac.th) 

หอง 960  อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชั้น  9  ภาควิชานิตเิวชศาสตร    

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล 

โทรศัพท 0 2419 6581  โทรสาร 0 2419 6581 

 

2. รศ.นพ.ชชัวนิ  ระงบัภยั  (E-mail : sicrn@mahidol.ac.th,  headsifo@mahidol.ac.th) 

หอง 901  อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชั้น  9  ภาควิชานิตเิวชศาสตร    

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล 

โทรศัพท 0 2419 6548  โทรสาร 0 2411 3426 

    

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

1. นางสาวญาดา  ฉายแสง  (E-mail : yada.chi@mahidol.ac.th) 

หอง 942  อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชั้น  9  ภาควิชานิตเิวชศาสตร    

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล 

โทรศัพท 0 2419 6548  โทรสาร 0 2411 3426 

 

 
       หมายเหต ุ 1.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
             หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
         E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


