
 
ใบสมัครเข้าร่วม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์”  
ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1. ข้อมูลผู้สมัครร่วมโครงการ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน)  

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)................................................................. นามสกุล.................................................................  

ต าแหน่ง................................................................. หน่วยงาน......................................................................................  

ที่อยู่หน่วยงาน (ส าหรับการออกใบเสร็จรับเงิน)............................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................... 

ออกใบเสร็จในนาม   ชื่อบุคคลและที่อยู่   ชื่อหน่วยงานและที่อยู่  

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ..................................................................................  

E-mail……….……………………………………………………………..……………………………… 

หมายเหตุ : ในส่วนการเข้าปฏิบัติการ ขอส ารองให้บุคลากรภายนอกก่อน 
 

2. วิธีการช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 2,000 บาท (ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557)  

    เงินสด ช าระได้ที่ ห้องการเงิน ส านักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 06 ( SC 06)  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เลขที่บัญชี 551-2-95116-1 ประเภทออมทรัพย์  

(กรุณาเขียนชื่อ – นามสกุล และส่ง Fax ใบ Pay in มาท่ี 043-202371 หรือ E-mail : thakho@kku.ac.th) 

   ยกเว้นค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โปรดระบุ  รหัสนักศึกษา................................................   

ระดับ   ป.ตรี   ป.โท   ป.เอก สาขา.......................................................... 
 
 

ลงชื่อผู้สมัคร...................................................................  
(................................................................) 

วันที่................................................................... 

หลักสูตรกลาง สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร : 043-202532 ต่อ 151   โทรสาร : 043-202371   E-Mail : thakho@kku.ac.th  

www.facebook.com/ForensicSciKku 

mailto:thakho@kku.ac.th


ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์” 

จัดโดย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร  
 ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์  (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 
 อ.ดร.จตุพล ค าปวนสาย  (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่) 
 อ.ดร.เมธาวี ศรีค ามูล  (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร) 

21 พ.ค. 57 กิจกรรม วิทยากร 

08.30 น. ลงทะเบียน  

09.00 น. - กล่าวรายงานโครงการ โดย ประธานกรรมการหลักสูตรฯ นิติวิทยาศาสตร์ 

- กล่าวเปิดโครงการโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

09.30 น. บรรยาย “หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์” อ.ดร.จตุพลฯ 

10.30 น. พักรับประทาน อาหารว่าง  

10.45 น. บรรยาย “เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ” อ.ดร.จตุพลฯ 

12.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน  

13.00 น. บรรยายและปฏิบัติการ  “การสกัดดีเอ็นเอจากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม” ผศ.ดร.วิภูฯ 

14.30 น. พักรับประทาน อาหารว่าง  

15.00 น. บรรยายและปฏิบัติการ “การสกัดดีเอ็นเอจากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม” ผศ.ดร.วิภูฯ 

16.30 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม  

22 พ.ค. 57 

09.00 น. 

 

ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์ (PCR)” 

 

ผศ.ดร.วิภูฯ 

10.30 น. พักรับประทาน อาหารว่าง  

10.45 น. บรรยาย “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์” อ.ดร.จตุพลฯ 

12.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน  

13.00 น. ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์(electrophoresis)” อ.ดร.เมธาวีฯ 

14.30 น. พักรับประทาน อาหารว่าง  

15.00 น. ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมนุษย์(electrophoresis ต่อ)” อ.ดร.เมธาวีฯ 

16.30 น. เสร็จสิ้น กิจกรรม  
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23 พ.ค. 57 กิจกรรม วิทยากร 

9.00 น. พิธีเปิดการบรรยายพิเศษ  
- กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
- กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

9.30 น. บรรยายพิเศษ “การระบุเอกลักษณ์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์”  
โดย แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 

 

11.00 น. บรรยาย “หลักสถิติส าหรับการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากออโทโซม” อ.ดร.จตุพลฯ 

12.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน  

13.00 น.  บรรยาย “หลักสถิติส าหรับการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากโครโมโซมวาย” ผศ.ดร.วิภูฯ 

14.30 น. เสร็จสิ้น การจัดโครงการ  

*** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : ในส่วนการเข้าปฏิบัติการขอส ารองให้บุคลากรภายนอกก่อน 
 

 

 

******************************************************** 



โครงการในแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

  
1. ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ของมนุษย์และการประยุกต์ใช้ 

ในงานนิติวิทยาศาสตร์” 
 
2. หน่วยงาน หลักสูตรกลาง สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
3. หลักการและเหตุผล 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ เริ่มต้นจัดการเรียนการ
สอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยเน้นการสอนและการวิจัยในหลากหลายด้าน เช่น อาวุธปืน ลายพิมพ์นิ้วมือ พิษวิทยา 
และดีเอ็นเอ เป็นต้น แต่จากการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ที่ผ่านมายังไม่เอ้ือต่อการสอนในด้านการวิเคราะห์ลายพิมพ์  
DNA ของมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากความไม่พร้อมของห้องปฏิบัติการ ท าให้นักศึกษาไม่ได้ท าปฏิบัติการดังกล่าวด้วยตัวเอง  

   หลักสูตรฯ ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของมนุษย์และการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดย ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้  และความเชี่ยวชาญในการตรวจ
วิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ของมนุษย์มาให้ความรู้ทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง ซึ่งผลจาก
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งนี้หลักสูตรฯ สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรฯ             
ต่อไปได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอเครื่องมือวิเคราะห์ ลายพิมพ์ DNA ที่มีราคาแพง 

 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให้ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA  

ของมนุษย์ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
4.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 

5. การด าเนินงานจัดโครกงาร 
วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 
 

6. สถานที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 08  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ของมนุษย์

ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
7.2 นักศึกษาสามารถวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ได้ เพื่อให้ส าเร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
7.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหลักสูตรฯ และหน่วยงานภายนอก 
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