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สารบัญ                                      
เรื่อง   หน-า 
หมวดท่ี  1   ข-อมูลท่ัวไป  

1)   รหัสและช่ือหลักสูตร 5 
2)   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 
3)   วิชาเอก (ถ�ามี) 5 
4)   จํานวนหน%วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสตูร 5 
5)   รูปแบบของหลักสูตร 5 
6)   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 6 
7)   ความพร�อมในการเผยแพร%หลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 6 
8)   อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 6 
9)   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน%ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
      อาจารย>ผู�รับผดิชอบหลักสูตร 

7 

10)  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 7 
11)  สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต�องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 7 
12)  ผลกระทบจากข�อ 11.1 และ 11.2 ต%อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบัน 8 
13)  ความสัมพันธ> (ถ�ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  8 

หมวดท่ี  2   ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1)   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร  9 
2)   แผนพัฒนาปรับปรุง  10 

หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร  
1)   ระบบการจัดการศึกษา 12 
2)   การดําเนินการหลักสูตร 12 
3)   หลักสูตรและอาจารย>ผู�สอน 14 
4)   องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (การฝEกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ�ามี) 23 
5)   ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ�ามี) 24 

หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล  
1)   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 25 
2)   การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต%ละด�าน 26 
3)   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู%รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) 

28 

หมวดท่ี  5   หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนกัศึกษา   
1)   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ>ในการให�ระดับคะแนน (เกรด)  32 
2)   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 32 
3)   เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 33 

หมวดท่ี  6   การพัฒนาคณาจารย�  
1)   การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม% 34 
2)   การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก%คณาจารย> 34 
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 สารบัญ(ต)อ) 
เรื่อง   หน-า 
หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1)   การกํากับมาตรฐาน 35 
2)   บัณฑิต 36 
3)   นักศึกษา 36 
4)   คณาจารย> 37 
5)   หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรยีน 38 
6)   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 38 
7)   ตัวบ%งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  40 

หมวดท่ี  8   การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร  
1)   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 41 
2)   การประเมินหลักสตูรในภาพรวม  41 
3)   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 41 
4)   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร  41 

ภาคผนวก  
ก.   ตารางเปรียบเทียบความแตกต%างระหว%างหลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 42 
ข.   ส%วนท่ี 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 50 

   ส%วนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคล�องระหว%างวัตถุประสงค>กับรายวิชา   52 
ค.   ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ 
      ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

56 

ง.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสตูร 64 
จ.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจํา 80 
ฉ.   ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ช.   สําเนาคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 

91 
109 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร� 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> 

วิทยาเขต หาดใหญ% คณะ วิทยาศาสตร> ภาควิชา กายวิภาคศาสตร> 

หมวดที่ 1 ข-อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25520101108334 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science  Program in Anatomy 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร>) 
   (ภาษาอังกฤษ) : Master of Sciecnce (Anatomy) 
 2.2 ชื่อย)อ )ภาษาไทย(  : วท.ม (กายวิภาคศาสตร>) 
   (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc (Anatomy) 
 
3. วิชาเอก (ถ-าม)ี 

ไม%ม ี
4. จํานวนหน)วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1 36 หน%วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36 หน%วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 � หลักสูตรปรญิญาโท 
 5.2 ภาษาท่ีใช- 
 � หลักสูตรจัดการศึกษาเป@นภาษาไทยและภาษาต%างประเทศ (ระบุภาษา)   ภาษาอังกฤษ  
 5.3 การรับเข-านักศึกษา 
 � รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต%างชาติ 
 5.4 . ความร)วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 � เป@นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5  การให-ปริญญาแก)ผู-สําเร็จการศึกษา 

 � ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสตูรปรับปรุง       กําหนดเปCดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภาวิทยาเขตหาดใหญ%  ในคราวประชุมครั้งท่ี   15(1/2560) 
 เมื่อวันท่ี  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 
� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 384(4/2560) 
 เมื่อวันท่ี  22  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2560 

7.  ความพร-อมในการเผยแพร)หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพร�อมเผยแพร%คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห%งชาติ 
ในปgการศึกษา 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 
(1) นักวิจัย 
(2) นักวิทยาศาสตร> 
(3) ผู�เช่ียวชาญประจําห�องปฏิบัตกิารด�านกายวิภาคศาสตร> ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพใน 
 มหาวิทยาลยัและสถาบันวิจัย 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู-รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหน%ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา) 

ปgท่ีสําเรจ็การศึกษา 

ี รศ. นางสาวนิซาอูดะห>  
ระเด%นอาหมัด 

Ph.D. (Neuroscience), University of Sheffield, U.K., 2543 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2531 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>และผดุงครรภ>), ม.สงขลานครินทร>, 2527 

 ผศ. นางอุราพร 
วงศ>วัชรานนท> 

Ph.D. (Biomedical Sciences), Nottingham University,   
U.K., 2544 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2537 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>และผดุงครรภ>), ม.สงขลานครินทร>, 2532 

 อาจารย> พันโทหญิง  
วิภาพรรณ  
ขิมมากทอง 

ปร.ด. (Biomedical Sciences), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2555  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2541 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>), ม.สงขลานครินทร>, 2538 

 อาจารย> นางสาวศุภิตา  
ธนะเศวตร 

ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology), ม.มหดิล, 2555 
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ม.เชียงใหม%, 2549 

 อาจารย> นายจิรวัฒน> 
แซ%ตัน 

ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology), ม.มหดิล, 2557  
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร>, 2550 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
� ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  วิทยาเขตหาดใหญ%  คณะวิทยาศาสตร> 
 นอกจากน้ีภาควิชายังมีความร%วมมือในการทําวิจัยร%วมภาคอ่ืนๆ ท้ังภายในคณะฯ เอง เช%น ภาควิชาเภสัชวิทยา 
สรีรวิทยา ชีวเคมี และร%วมกับต%างคณะ เช%น คณะแพทยศาสตร> คณะเภสัชศาสตร> คณะการแพทย>แผนไทย และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   

 
12. ผลกระทบจากข-อ 11.1 และ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 

 

 12.2 ความเกี่ววข-องกับพันธก
จของสถาบัน 

   

 
13.  ความสัมพันธ� (ถ-ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุ%มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปCดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืน 
  ไม%ม ี
 13.2 กลุ%มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปCดสอนให�ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต�องมาเรียน 
  ไม%ม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม%ม ี
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หมวดที ่2 ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  พัฒนาองค>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร> สร�างสรรค>งานวิจัยและนวัตกรรม  
 1.2  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

  ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร>สุขภาพท้ังแพทย> พยาบาล ทันตแพทย> เภสัชกร และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
จําเป@นต�องมีความรู�พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร> ซึ่งเป@นวิชาท่ีศึกษาโครงสร�างและหน�าท่ีของสิ่งมีชีวิตตั้งแต%ระดับมหกาย
วิภาค จุลกายวิภาค และชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเซลล>เดียวจนถึงมนุษย> แต%ในปsจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากรในสาขา
กายวิภาคศาสตร>อย%างมาก โดยเฉพาะอย%างยิ่งสถาบันทางการแพทย> เช%น โรงเรียนแพทย>ของกระทรวงสาธารณสุข 
คณะแพทย>ศาสตร>ของมหาวิทยาลัยต%างๆ วิทยาลัยพยาบาลของแต%ละจังหวัด เป@นต�น ซึ่งมีความต�องการอาจารย>สาขากาย
วิภาคศาสตร>เป@นจํานวนมากลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอนความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>แล�ว ยังมุ%งเน�น
การทําวิจัยและประยุกต>ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร>ทางการแพทย> และวิทยาศาสตร>สุขภาพ มาใช�ในการพัฒนางานวิจัย
ด�วย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยู%ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต�ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีต�องการให�
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>เป@นศูนย>กลางการวิจัย เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการในด�านดังกล%าว 
 กายวิภาคศาสตร>เป@นวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญเป@นอย%างมากสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร>สุขภาพทุกสาขาได�แก% 
แพทย> ทันตแพทย> เภสัช พยาบาล กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย> และแพทย>แผนไทย การขยายตัวของสถาบันทาง
การแพทย>และมหาวิทยาลัยต%างๆ เพ่ือเพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย> เพ่ือตอบสนองความต�องการของประเทศ ทํา
ให�มีความต�องการบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร>เพ่ิมมากข้ึน ส%งผลให�ปsจจุบันสาขากายวิภาคศาสตร>ยังขาดแคลน
อาจารย> ดังน้ันการผลิตบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร>จึงเป@นสิ่งจําเป@น การศึกษาทางด�านกายวิภาคศาสตร> 
ประกอบด�วยสาขาย%อย 4 สาขา ได�แก% มหกายวิภาคศาสตร> คัพภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร> และประสาทกายวิภาค
ศาสตร> ซึ่งการท่ีมีสาขาย%อยหลายสาขาทําให�งานวิจัยทําได�หลากหลาย และศึกษาได�ตั้งแต%ระดับโมเลกุล ระดับเซลล> จนถึง
การทํางานของร%างกาย ลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอนความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>กับความรู�ในสาขา
อ่ืนๆ และยังสามารถนําความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ในการทําวิจัยทางด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรท่ีมี
อยู%ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต�ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต�องการให�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>
เป@นศูนย>กลางการวิจัย เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการในด�านดังกล%าว 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายวิภาคศาสตร> เปCดสอนตั้งแต%ปgการศึกษา 2547 เป@นต�นมา หลักสูตรมี
การพัฒนาอย%างต%อเน่ือง คณาจารย>มีงานวิจัยร%วมกับหน%วยงานอ่ืนๆการจัดการเรียนการสอนมุ%งเน�นให�มีความสอดคล�อง
กับความต�องการของประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัย และเป@นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 เพ่ือเร%งสร�างและพัฒนาบัณฑิตด�านกายวิภาคศาสตร>ให�มีความรู�ความชํานาญในสาขาน้ี 
รวมท้ังเป@นผู�มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป@นนักวิจัยท่ีดีของสังคม 

 1.3  วัตถุประสงค� 
 1. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�ในสาขาทางกายวิภาคศาสตร>และมคีวามสามารถถ%ายทอดความรู�ในสาขาวิชา 
      กายวิภาคศาสตร>ได� 

2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�และความสามารถในการทําวิจยัพ้ืนฐานและประยุกต>ใช�ในด�านวิทยาศาสตร> 
   การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพ รวมท้ังมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร�างสรรค>งานวิจัย 
  3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการสร�างงานวิจัยได�ด�วยตนเอง  นําไปสู%องค>ความรู�ใหม%ทางด�านกายวิภาคศาสตร>และ 
   สามารถถ%ายทอดความรู�งานวิจัยให�เป@นประโยชน>ต%อส%วนรวม 
  4. เพ่ือเปCดโอกาสให�บุคลากรด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพและวิทยาศาสตร>สุขภาพ ท่ีปฏิบัติงานในหน%วยงานต%างๆ ใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต�ได�มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู�และพัฒนาตนเอง นําไปสู%การพัฒนา
องค>กรและชุมชนต%อไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดว%าจะดําเนินการแล�วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปg 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ> หลักฐาน/ตัวบ%งช้ี 
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ>  

มาตรฐานของ สกอ  และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย%าง
สม่ําเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย>ประจําหลักสูตร 

3. ติดตามความก�าวหน�าขององค>ความรู�
ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต%อผู�
ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับ

การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5. ผลการประเมินจากผู� ใช� บัณฑิต 

ตลาดแรงงาน และสังคม 
2. ส%งเสริมการจัดการเรียนการสอนให�

เป@น active learning 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว%างอาจารย>

ผู�สอนในรายวิชาต%างๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการ

สอนแบบ active learning 
 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
เรียนการสอนแบบ active learning 

4. ความพึงพอใจของผู�เรียนต%อการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

3. ส%งเสริมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป@น
ศูนย>กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>ในการจัดการ
เ รี ยนการสอน ท่ี เน�นผู� เ รี ยน เป@ น
ศูนย>กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว%างผู�สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนท่ี
เน�นผู�เรียนเป@นศูนย>กลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเน�นพัฒนาการ
ข อ ง ผู� เ รี ย น ใ น แ ผ น ก า ร จั ด ทํ า
รายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน   ท่ีเน�นผู�เรียนเป@นสําคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู�ด�วยตนเอง 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน�นผู�เรียนเป@นศูนย>กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนท่ี เน�นผู� เ รี ยนเป@น
ศูนย>กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู� เรียนต%อการ
เรียนการสอนท่ี เน�นผู� เ รี ยนเป@น
ศูนย>กลางจํานวนรายวิชาท่ีกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

5. จํานวนรายวิชาท่ีใช�การประเมินผลท่ี
เน�นพัฒนาการของผู�เรียน 

6. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู� เ รี ย น ต% อ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู�
ด�วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ> หลักฐาน/ตัวบ%งช้ี 
4. ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย>เก่ียวกับวิธีการ

วัดและประเมินผล 
2. กําหนดให�มีคณะกรรมการวิเคราะห>

ข�อสอบในทุกรายวิชา 
3. กําหนดเกณฑ>ในการวัดและประเมิน

แต%ละรายวิชา 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห>ข�อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห>ข�อสอบ 
5. เกณฑ>การวัดและประเมินผล 
6. จํานวนรายวิชาท่ีใช�วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 
7. ความพึงพอใจของผู�เรียนต%อระบบ

การวัดและประเมินผล 
5. ส%งเสริมการจัดการเรียนรู� เ พ่ือให�

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู�   ทุก
ด�าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย>ในการจัดการ
เรียนรู�และการประเมินผลการเรียนรู�
ด�านคุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู� 
ด�านทักษะทางปsญญา ด�านทักษะ
ความสัมพันธ>ระหว%างบุคคลและ
ความรั บผิ ดชอบ  ทักษะ ในกา ร
วิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ัง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย>ใน 
การจัดการเรียนรู� และการประเมิน 
ผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ในแต%ละ 
ด�าน 

 

1. จํ านวนโครงการ เ พ่ิม พูน ทักษะ 
อาจารย> 

2. จํานวนอาจารย>ท่ีร%วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู�ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู� 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู� ตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู�แต%ละด�าน 

4. ความพึงพอใจของผู� เรียนต%อการ
จัดการเรียนรู�ของอาจารย> 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต%ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู� 

6. ร�อยละของงานวิจัย ท่ีได�รับการ
เผยแพร% ในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

7. ระยะเวลาท่ีสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 � ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห>  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน  
 � ไม%มภีาคฤดรู�อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม%มี  
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน–เวลาดําเนินการเรียนการสอน 
 � วัน–เวลาราชการปกต ิ
 2.2 คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา  
  � ตามเกณฑ>มาตรฐาน คือ เป@นผู�สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท%า 
  � มีเกณฑ>คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
  แผน ก แบบ ก1 

 1.  เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไม%ต่ํากว%า 2.75 หรือ 

  2  เป@นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียกช่ือเป@นอย%างอ่ืน ท่ีมีพ้ืนฐานร%วมหรือใกล�เคียงกับสาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร> ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า 2.75 และมีประสบการณ>ในการทํางานวิจยัในสาขาท่ี
เก่ียวข�อง โดยมผีลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ>และเผยแพร% 

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ  ให�เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556  

  แผน ก แบบ ก2 
  1. เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตว-

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขัองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า 2.5 หรือ 

  2.  เป@นผู�สาํเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาตรี ในหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1 มีคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากว%า 2.5 และ
มีประสบการณ>ในการทํางานในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับกายวิภาคศาสตร> ไม%น�อยกว%า 1 ปg 

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ  ให�เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 

 ผู�สมคัรเข�าศึกษาท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ>ดังกล%าว อาจได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เข�า
ศึกษาตามดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
  กรณีท่ีต�องมีการตีความคุณสมบัติ หรือการผ%อนผันคุณสมบัติข�อใดจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

 2.3 ปJญหาของนักศึกษาแรกเข-า 
 นักศึกษาบางส%วนมีความรู�พ้ืนฐานภาษาอังกฤษต่ํากว%าเกณฑ>ทําให�เป@นอุปสรรคต%อการเรียน เน่ืองจากต�องอ%าน 
 ตําราและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 

 2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปJญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ 2.3 
  1. กําหนดให�นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
 2. จัดให�การนําเสนอวิชาสัมมนาทางกายวิภาคศาสตร>เป@นภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปK 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต%ละปgการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปgท่ี 1 4 4 4 4 4 
ช้ันปgท่ี 2 - 4 4 4 4 
รวม 4 8 8 8 8 
คาดว%าจะสําเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน)วยบาท) 

 2.6.2  งบประมาณรายจ)าย (หน)วยบาท) 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
 � แบบช้ันเรียน และเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2556 (ภาคผนวก ฉ) 
 2.8 ระบบการเทียบโอนหน)วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข-ามมหาวิทยาลัย(ถ-าม)ี 
 เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย�ผู-สอน 
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหน)วยกิตรวมตลอดหลักสตูร    36 หน%วยกิต 
 3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร 

 � แผน  ก  แบบ ก 1     36 หน%วยกิต 
-  วิทยานิพนธ>     36 หน%วยกิต 

���� แผน ก แบบ ก 2     36 หน%วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ     12 หน%วยกิต  
   - หมวดวิชาเลือก       6 หน%วยกิต  
   - วิทยานิพนธ>     18 หน%วยกิต  

  3.1.3 รายวิชา  
 3.1.3.1 รายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ     12 หน%วยกิต 
    321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2(2-0-4) 
   (Human Gross Anatomy) 
         321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  3(0-9-0) 
 (Practical Human Grosss Anatomy) 
        321-631 เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี 2(1-3-2)  
    (Functional Histology) 
  321-641 ระบบประสาทของมนุษย>  3(2-3-4) 
 (Human Nervous System)  
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1  1(0-2-1) 
    (Seminar in Anatomy I) 
  321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2  1(0-2-1) 
    (Seminar in Anatomy II) 
  
  หมวดวิชาเลือก จํานวนไม%น�อยกว%า    6 หน%วยกิต 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร�  
    321-621 พัฒนาการของมนุษย>  2(2-0-4) 
   (Human Development) 
       321-633 เทคนิคทางจุลกายวิภาค         2(1-3-2) 
    (Microanatomical Techniques) 

   321-653 กายวิภาคศาสตร>ประยุกต> ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย> 2(2-0-4) 
    (Applied Anatomy in Biomedical Science) 

   นอกจากรายวิชาเหล%าน้ีแล�วนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปCดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>หรือในสถาบันอ่ืน ภายใต�ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
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  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร� 
  347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
   (Applied Statistics for Research) 
  
    รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยหลักสูตรวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
  318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2(2-0-4) 
    (Molecular Biology for Biological Science) 
 318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3) 
    (Bioinformation I) 
   318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก 2(2-0-4) 
    (Functional Genomics) 
 
   รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
   328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 2(2-0-4) 
    (Molecular Biology Techniques) 
   328-601 พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 
    (Molecular Genetics)  
 
                      รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
   330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง 5(4-3-8) 
    (Advanced Cell Biology) 
 
    รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
    336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 

 
 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถเลอืกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปCดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> หรือในสถาบันอ่ืน ภายใต�ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
 
วิทยานิพนธ� 

 321-691 วิทยานิพนธ> 18(0-54-0) 
  (Thesis) 
 321-692 วิทยานิพน> 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
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 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด�วยรหัสตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังต%อไปน้ี 
  ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง ภาควิชาหรือหน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา

น้ัน ๆ 
  ตัวเลขหลักร�อย  หมายถึง ช้ันปgหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
   เลข 6  หมายถึง สาขาวิชากายวิภาคศาสตร> 
  ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง วิชาในแต%ละกลุ%มวิชา 
   เลข 0  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาพ้ืนฐาน/ท่ัวไป 
   เลข 1  หมายถึง วิชาในสาขาวิชามหกายวิภาคศาสตร> 
   เลข 2  หมายถึง วิชาในสาขาคัพภวิทยาหรือการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการ 
   เลข 3  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเน้ือเยื่อวิทยา 
   เลข 4  หมายถึง วิชาในสาขาวิชาประสาทวิทยา 
   เลข 5 - 7 หมายถึง วิชากายวิภาคศาสตร>ประยุกต> 
   เลข 8  หมายถึง วิชาสัมมนา 
   เลข 9  หมายถึง วิชาประเภทวิจัยโครงงานหรือวิทยานิพนธ> 
  ตัวเลขหลักหน%วย  หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต%ละกลุ%มวิชา 
  3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน)วยกิตรวม เช)น 3(2-3-4) มีความหมายดังต)อไปนี้ 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จํานวนหน%วยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต%อสัปดาห> 
  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต%อสัปดาห> 
  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด�วยตนเองต%อสัปดาห> 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
    3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
     ปKท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
     ปKท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      321-681  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1* 1 หน%วยกิต 
       (Seminar in Anatomy I) 
     ปKท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      321-682  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2* 1 หน%วยกิต 
       (Seminar in Anatomy II) 
     ปKท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-692 วิทยานิพนธ>   9 หน%วยกิต 
       (Thesis) 
      รวมท้ังหมด   36 หน)วยกิต 
      หมายเหตุ  
       1)  อาจต�องลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป@นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานวิจัยแบบไม% 
           นับหน%วยกิต (audit) ท้ังน้ีให�อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
       2)  นักศึกษาทุกคนต�องรายงานความก�าวหน�าวิทยานิพนธ>ทุกภาคการศึกษา 
       3) *ลงทะเบียนเรียนแบบไม%นับหน%วยกิต 
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    3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
  ปgท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2 หน%วยกิต 
    (Human Gross Anatomy) 
 321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>  3 หน%วยกิต 
  (Practical Human Gross Anatomy) 
 วิชาเลือก 2 หน%วยกิต 
   รวม  7 หน)วยกิต
  ปgท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-631 เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี 2 หน%วยกิต 
   (Functional Histology) 
   321-641 ระบบประสาทของมนุษย> 3 หน%วยกิต 
    (Human Nervous System) 
   321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1 1 หน%วยกิต 
    (Seminar in Anatomy I) 
    วิชาเลือก 4 หน%วยกิต 
   รวม  10 หน)วยกิต
  ปgท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2 1 หน%วยกิต 
    (Seminar in Anatomy II) 
  321-691 วิทยานิพนธ> 9 หน%วยกิต 
   (Thesis) 
     รวม 10 หน)วยกิต 
  ปgท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 321-691 วิทยานิพนธ> 9 หน%วยกิต 
     (Thesis) 
   รวม  9 หน)วยกิต 
   รวมท้ังหมด  36 หน)วยกิต 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร� 
  321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  2(2-0-4) 
  (Human Gross Anatomy) 

 รายละเอียดโครงสร�างของอวัยวะต%างๆ กล�ามเน้ือ กระดูก ข�อต%อ เส�นเลือดและเส�นประสาท
ท่ีมาเลี้ยง  และการถ%ายเทของระบบนํ้าเหลือง หน�าท่ีในแต%ละบริเวณของร%างกายมนุษย> 
  Organs of the human body in details; muscles, bones, joints, blood and nerve 
supplies and the lymphatic drainage, the function of the organs in each region 

 
  321-612 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>  3(0-9-0) 

(Practical Human Gross Anatomy) 
ภาคปฏิบัติศึกษาโครงสร�างของร%างกายมนุษย>โดยการชําแหละศพเป@นข้ันตอนเพ่ือศึกษาอวัยวะ

กล�ามเน้ือกระดูก ข�อต%อ หลอดเลือด ระบบประสาท การไหลเวียนของนํ้าเหลือง 
   A practical study of human body in detail by sequential dissecting cadavers to 

explore organ systems, muscles, bone, joints, blood vessels, the nervous system, 
lymphatic drainage 
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  321-621 พัฒนาการของมนุษย>  2(2-0-4) 
  (Human Development) 

พัฒนาการของตัวอ%อนภายหลังการปฏิสนธิไปเป@นเน้ือเยื่อตัวอ%อน 3 ช้ัน เน้ือเยื่อพ้ืนฐานของ
ร%างกายและการก%อตัวของอวัยวะในแต%ละระบบ ปsจจัยท่ีมีผลต%อการเจริญเติบโตและปsจจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิด
ความผิดปกติแต%กําเนิด 

   The embryonic development after fertilization into 3 germ layers, the basic 
tissue  formation and the systemic organogenesis; the factors influencing  the growth and 
inducing the congenital malformations 

 
  321-631  เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี  2(1-3-2) 
  (Functional Histology) 
 ความสัมพันธ>ของโครงสร�างและหน�าท่ีขององค>ประกอบของเซลล>และเน้ือเยื่อในอวัยวะ 

แต%ละระบบภายใต�กล�องจุลทรรศน>ชนิดต%าง ๆ 
 Relation of the internal structures and functions of cell components and tissues 
in each organ system under various types of microscopy 

   
   321-633  เทคนิคทางจุลกายวิภาค  2(1-3-2) 
  (Microanatomical Techniques) 

 การศึกษาหลักการพ้ืนฐานท่ีใช�ในการเตรียมเน้ือเยื่อทางจุลกายวิภาค   การคงสภาพเน้ือเยื่อ   
การล�าง การทําให�แห�ง การทําให�ใส การซึมและหล%อในพาราฟCน  การตัดเน้ือเยื่อ  การย�อมสีและการวาง
แผ%นเน้ือเยื่อบนแผ%นสไลด>  การย�อมด�วยเทคนิคพิเศษ การย�อมเน้ือเยื่อด�วยวิธีฮิสโตเคมี  การเตรียมเน้ือเยื่อ
สําหรับกล�องจุลทรรศน>อิเล็คตรอน  และทดลองปฏิบัติจริงโดยเตรียมเน้ือเยื่อจากสัตว>ทดลอง  

    The study of basic principles used in microscopic preparation, fixation, washing, 
dehydration, clearing, impregnation, embedding, microtomy, staining, mounting and also 
special histochemical staining; tissue preparation for electron microscopy; and use the 
preparation methods to prepare slides from animal tissues 

 
  321-641 ระบบประสาทของมนุษย>      3(2-3-4) 

  (Human Nervous System) 
โครงสร�างภายนอกและภายในของไขสันหลัง ก�านสมองสมองน�อย ไดเอ็นเซฟาลอน สมองใหญ%

เส�นประสาทไขสันหลัง เส�นประสาทสมอง ระบบรับความรู�สึกและระบบสั่งการ เร็ทติคูลาร>ฟอร>เมช่ัน ระบบ
การรับกลิ่นและอารมณ>ระบบประสาทอัตโนมัติ เยื่อหุ�มสมองและไขสันหลัง โพรงสมอง นํ้าสมอง และนํ้าไข
สันหลังเลือดท่ีมาเลี้ยงประสาทส%วนกลาง 

                 External and internal structures of spinal cord, brain stem, cerebellum, 
diencephalon, cerebrum; the spinal nerves, cranial nerves, sensory and motor systems, 
reticular formation, olfactory and limbic systems, autonomic system; the meninges, 
ventricles and cerebrospinal fluid and blood supply of central nervous system 

 
  321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1  1(0-2-1) 
  (Seminar in Anatomy I) 

การเสนอผลงานตีพิมพ>ในวารสารในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับวิทยานิพนธ>และ/ หรือการเสนอ
ความก�าวหน�าของวิทยานิพนธ> 

   Student presentation in assigned topics related to thesis and/or presentation of 
the progress of the thesis 
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   321-682 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2  1(0-2-1) 
                                     (Seminar in Anatomy II) 

การเสนอผลงานตีพิมพ>ในวารสารในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับวิทยานิพนธ>และ/หรือการเสนอ
ความก�าวหน�าของวิทยานิพนธ> 

   Student presentation in assigned topics related to thesis and/or presentation of 
the progress of the thesis 

 
  321-691 วิทยานิพนธ>  18(0-54-0) 
  (Thesis) 
    การค�นคว�าวิจัยในเน้ือหาทางกายวิภาคศาสตร>ท่ีน%าสนใจ ท่ีเป@นความรู�ใหม%เพ่ือประโยชน>

ทางด�านวิชาการ และ/หรือ ประยุกต>เพ่ือให�นํามาใช�ประโยชน>ได�ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย>
ท่ีปรึกษา  

  Research study on the new interested science in anatomy which is an advantageous 
knowledge and/or applicable use under supervision of a faculty advisor  

 
  321-692 วิทยานิพนธ>  36(0-108-0) 
  (Thesis) 
    การค�นคว�าวิจัยในเน้ือหาทางกายวิภาคศาสตร>ท่ีน%าสนใจท่ีเป@นความรู�ใหม%เพ่ือประโยชน>ทางด�าน

วิชาการ และ/หรือ ประยุกต>เพ่ือให�นํามาใช�ประโยชน>ได�ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย>ท่ี
ปรึกษา  

     Research study on the new interested science in anatomy which is an advantageous 
knowledge and/or applicable use under supervision of a faculty advisor  

  
   321-653 กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>  2(2-0-4) 
   (Applied Anatomy in Biomedical Science) 
    การประยุกต>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ในวิทยาศาสตร>การแพทย> ในระดับอวัยวะ เน้ือเยื่อ 

และเซลล> 
    The application of the knowledge in anatomy in biomedical science in the 

levels of organs, tissues and cells 
 
 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร� 
  347–532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย  3(3-0-6) 
  (Applied Statistics for Research) 
   การนําเสนอข�อมูลและการวิเคราะห>ข�อมูลเบ้ืองต�น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของการ

ยกตัวอย%างการประมาณค%า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห>
สหสัมพันธ> การถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว การถดถอยเชิงเส�นพหุคูณการทดสอบด�วยไคกําลังสอง กลยุทธ>
สําหรับการเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม การประยุกต>ใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

 Basic concept of data presentation and analysis, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing, one-way analysis of variance, simple linear 
regression, Chi-square test, stratigies for selection appropriate statistical methods; the 
application use of program SPSS for Windows 

   * วิชา 347–532 (สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย) เปCดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร>และสถิติ 
เพ่ือสอนนักศึกษาช้ันปgท่ี 4 และบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร>สุขภาพ 
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 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยหลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ    2(2-0-4) 
 (Molecular Biology for Biological Science) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  ศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล โครงสร�างของยีนและโครโมโซม กลไกควบคุมการแสดงออกของ
ยีนในระดับดีเอ็นเอ อาร>เอ็นเอและการสังเคราะห>โปรตีน วิถีการสื่อสัญญาณและการควบคุมการทํางานของ
ยีน วัฎจักรเซลล> ความผดิปกติของกลไกการควบคุม    

  Study of living systems at the molecular level; structure of genes and 
chromosomes; regulation of gene expression at the level of DNA, RNA and protein 
synthesis; signal transduction pathways and gene regulation; the cell cycle; abnormal 
regulatory processes 

 
  318-503 ชีวสารสนเทศ  1       2(1-2-3) 
 (Bioinformatics I) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  การวิเคราะห>ลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอการเปรียบเทียบลําดับเบสหลายเส�น การสร�างแผนภูมิ
ชาติพันธุ> การวิเคราะห>จีโนมด�วยคอมพิวเตอร> วิเคราะห>การแสดงออกของยีนและโครงสร�างโปรตีน 
  DNA sequence analysis; multiple sequence alignment; phylogenetic tree 
construction; computational genomics; gene expression and protein structure anylyses 

 
  318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก     2(2-0-4) 
 (Functional Genomics) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 
 การใช�ข�อมูลจีโนมิกส>เพ่ือศึกษายีน และการแสดงออกของยีนจํานวนมาก(ครอบคลมุระดับจีโนม 
และ ระบบในวงกว�าง) ศึกษาทรานสคริปต> โปรตีนปฏสิัมพันธ>ระหว%างโปรตีน และเทคนิคท่ีให�ข�อมลูครั้งละ
มากๆ 
 Functional genomics uses genomic data to study gene and protein expression 
and function on a global scale (genome-wide or system-wide), focusing on gene 
transcription, translation and protein-protein interactions, and often involving high-
throughput methods. 

 
 รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
  328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา      2(2-0-4) 
 (Molecular Biology Techniques) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  การแยกและวิเคราะห>สารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห>กรดนิวคลีอิค
ในหลอดทดลอง และการทําให�กลายพันธุ>ในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการแยกโคลนท่ีสนใจ
เทคนิค PCR  และการประยุกต>ใช�เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพ่ืองานด�านต%างๆอาทิการแพทย>และ
เกษตรกรรม 
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   Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro synthesis of 
nucleic acids and gene mutagenesis, technique of gene cloning and screening the clone of 
interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of techniques in 
molecular biology in many works such as  in medicine and agriculture 

 
   328-601  พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล      2(2-0-4) 
 (Molecular Genetics) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 Prerequisite: Consent of the curriculum committee 

  สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม ความบกพร%องทางพันธุกรรมองค>ประกอบ
และโครงสร�างของชุดยีนในออร>แกนแนลและเซลล>โพรคาริโอด ยีนท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได�และกลไกการสลับท่ี
ของข�อมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล>ระดับทรานสคริปช่ันและทรานสเลช่ัน ความรู�
พ้ืนฐานในด�านเทคนิคของอณูชีววิทยา 

  Study of chemical and physical properties of genetic materials, DNA mutations, 
genome components and organization in cellular organelles and prokaryotic cells,  
transposable genetic elements, genetic recombination mechanism, control of gene 
expression at transcriptional and translational levels, basic knowledge of molecular 
biology techniques 

 
 วิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
  330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง       5(4-3-8) 
 (Advanced Cell Biology) 

รายวิชาบังคับก%อน: ชีววิทยาของเซลล>หรือเทียบเท%าหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
บริหารหลักสตูร  

Prerequisite:   Biology of cells or equivalent or consent of the curriculum   
committee 

  ทฤษฎีต%างๆ ท่ีครอบคลุมหัวข�อใหม%ๆท่ีน%าสนใจทางเซลล>วิทยา กล�องจุลทรรศน> เอ็กซเรย>ดิฟ
เฟรคช่ัน โมเลกุลของเซลล> กล�องจุลทรรศน>อิเล็กตรอน การลําเลียงภายในเซลล> การบาดเจ็บและการแก%ตัว
ของเซลล>พันธุกรรมระดับโมเลกุล การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล> ภูมิคุ�มกันของเซลล> 

   Studies of selected topics in cell biology, microscopy, X-ray diffraction, cellular 
molecules, electron microscopy, cellular transportation, cell injury and aging, molecular 
genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 

 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
   336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
   (Integrated Basic Biomedical Sciences) 

 รายวิชาบังคับก%อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
  Prerequisite: Consent of the curriculum committee  
  เซลล>และการทํางานของเซลล> หลักการทางพันธุศาสตร> ชีวเคมี สรีรวิทยาของร%างกาย  
 จุลชีววิทยาและภูมิคุ�มกันวิทยา ซ่ึงใช�เป@นพ้ืนฐานท่ีจําเป@นในการศึกษาวิชาเภสัชวิทยา 
  Cells and cell functions; principles in Genetics, Biochemistry, Physiology, 

Microbiology and Immunology essential for studying Pharmacology 
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 3.2   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)งและคุณวุฒิของอาจารย� 
    3.2.1   อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ท่ี เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหน%ง 
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา(เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา) 
ปgท่ีสําเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงานวิชาการ 

1 รศ. นางสาว 
นิซาอูดะห>  
ระเด%นอาหมัด 

Ph.D. (Neuroscience), 
University of Sheffield, U.K., 2543 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2531 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>และผดุงครรภ>),  
ม.สงขลานครินทร>, 2527 

ดูภาคผนวก ง 

2 ผศ. นางอุราพร 
วงศ>วัชรานนท> 

Ph.D. (Biomedical Sciences), 
Nottingham University, U.K., 2544 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2537 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>และผดุงครรภ>),  
ม.สงขลานครินทร>, 2532 

ดูภาคผนวก ง 

3 อาจารย> พันโทหญิง  
วิภาพรรณ  
ขิมมากทอง 

ปร.ด. (Biomedical Sciences), 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2555  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2541 
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>), ม.สงขลานครินทร>, 
2538 

ดูภาคผนวก ง 

4 อาจารย> นางสาวศุภิตา  
ธนะเศวตร 

ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology), 
ม.มหิดล, 2555 
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ม.เชียงใหม%, 2549 

ดูภาคผนวก ง 

5 อาจารย> นายจิ ร วัฒน> 
แซ%ตัน 

ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology), 
ม.มหิดล, 2557  
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร>, 2550 

ดูภาคผนวก ง 
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 3.2.2 อาจารย�ประจํา 

ท่ี เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหน%ง 
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษาระดบัเอก-โท-ตร ี(สาขาวิชา) 
ปgท่ีสําเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงานวิชาการ 

1 ผศ. นางพรพิมล  
คีรีรัตน> 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2528
วท.บ. (พยาบาลศาสตร>), ม.สงขลานครินทร>, 
2525 

ดูภาคผนวก จ 

2  ผศ. นายพินิจ   
ทวีธรรมเสวี 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2536 
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.รามคําแหง, 2527 ดูภาคผนวก จ 

3  อาจารย> นางพรสวรรค>  
ดวงสุวรรณ> 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหิดล, 2550 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.ขอนแก%น, 2538 
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย>, 2533 

ดูภาคผนวก จ 

4 อาจารย> นางสาว 
ตุลาภรณ> 
ว%องธวัชชัย 

ปร.ด. (Biomedical Sciences),  
จุฬาลงกรณ>ฯ, 2554 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร>), ม.มหดิล, 2549 
พย.บ. ม.มหิดล, 2546 

ดูภาคผนวก จ 

5 อาจารย> นางสาวจงดี 
นพรัตน> 

Ph.D. (Anatomy and Cell Biology), East 
Carolina University, USA, 2557 
Diploma of Teaching Profession,  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร>, 2549 

ดูภาคผนวก จ 

 

4. องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝNกงานหรือสหกิจศึกษา)  (ถ-ามี) 
  ไม%ม ี

 5.  ข-อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ�ามี) 
ข�อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ>ต�องเป@นหัวข�อท่ีมุ%งเน�นการสร�างผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับกายวิภาคศาสตร> 

 5.1 คําอธิบายโดยย)อ  
ศึกษาค�นคว�าและทําวิจัยทางด�านกายวิภาคศาสตร>อันจะก%อให�เกิดองค>ความรู�ใหม%ภายใต�การดูแลและ
แนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>  

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู- 
นักศึกษาสามารถศึกษาค�นคว�าและทําวิจัยมีความเช่ียวชาญในการใช�เครื่องมือท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยและ
การวิเคราะห>ข�อมูลในการทําวิจัยทางด�านกายวิภาคศาสตร>อันจะก%อให�เกิดองค>ความรู�ใหม% 

 5.3  ช)วงเวลา  
แผน ก แบบ ก1 : ปgการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เป@นต�นไป 
แผน ก แบบ ก2 : ปgการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 เป@นต�นไป 

 5.4   จํานวนหน)วยกิต  
 แผน ก แบบ ก1 : 36 หน%วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 : 18 หน%วยกิต 
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 5.5   การเตรียมการ  
 มีการเลือกหัวข�อวิทยานิพนธ>ร%วมกันระหว%างนักศึกษาและอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> มีการกําหนดช่ัวโมง
การให�คําปรึกษามีการรายงานความก�าวหน�าอย%างสม่ําเสมอ มีการทบทวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับ
งานวิจัย มีการให�คําปรึกษาท้ังทางตรงและทางอีเมลล> 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>จากการรายงานความก�าวหน�าแก%อาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ> ซ่ึงมีการกําหนดเป@นประจําอย%างน�อยเดือนละ 2 ครั้ง นักศึกษานําเสนอความก�าวหน�าแก%
คณาจารย>ประจําหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และการสอบการป�องกันวิทยานิพนธ> 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ>หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความสามารถด�านการใช�ภาษาอังกฤษ 1. คณะฯ จัดอาจารย>ชาวต%างประเทศสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารประกอบการสอนเป@นภาษาอังกฤษ 
3. มีการมอบหมายการอ%านตําราและบทความวิชาการท่ีเป@น 

ภาษาอังกฤษ 
4. นักศึกษามีการรายงานความก�าวหน�าแก%อาจารย>ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ>ด�วยภาษาอังกฤษ 
5. สนับสนุนและส%งเสริมให�นักศึกษาเสนอผลงานและหรือเข�าร%วม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
6. สนับสนุนและส%งเสริมให�นักศึกษาทําวิจัยท่ีต%างประเทศ 

2.  มีความสามารถด�านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

1. มอบหมายให�นักศึกษาค�นคว�าข�อมลูจากฐานข�อมลูต%างๆ และเว็ป
ไซต>ต%างๆ 

2. นักศึกษารายงานความก�าวหน�าด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สนับสนุนและส%งเสริมให�นักศึกษาอบรมด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลยั 

3.  มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน>ของเพ่ือน
มนุษย>เป@นกิจท่ีหน่ึง 

1. สนับสนุนการร%วมโครงการในวันถือประโยชน>ของเพ่ือนมนุษย>เป@น
กิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน>ของเพ่ือนมนุษย>เป@นกิจท่ี
หน่ึงในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3. สนับสนุนและส%งเสริมให�นักศึกษาเข�าร%วมกิจกรรมเพ่ือช%วยเหลือ
สังคม 

4.  มีความรู�ตั้งแต%ระดับมหกายวิภาคศาสตร> ไป
จนถึงระดับโมเลกุล 

1.   มีรายวิชา 321-653  กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�านวิทยาศาสตร>
การแพทย> (Applied Anatomy in Biomedical Science) เสริม
และแตกต%างจากสถาบันการศึกษาท่ีอ่ืน ทําให�นักศึกษามีความ
เข�าใจและสามารถประยุกต>วิชาพ้ืนฐานตั้งแต%ระดับมหกายวิภาค
ศาสตร> ไปจนถึงระดับโมเลกุลได� 

5.  สามารถประยุกต>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>
ไปใช�ในการทําวิทยานิพนธ>และการทําวิจัยได� 

1.   มีรายวิชา 321-633 เทคนิคทางจุลกายวิภาค (Microanatomical 
Techniques) และ 321-653 กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>  (Applied Anatomy in Biomedical 
Science) ทําให�นักศึกษาสามารถนําความรู�ไปใช�ในงานวิจัยท้ัง
ทางด�าน วิทยาศาสตร>สุขภาพและวิทยาศาสตร>ชีวภาพได� 

2.   ให�นักศึกษานําเสนองานหน�าช้ันเรียนในรายวิชา 321-631 เน้ือเยื่อ
วิทยาเชิงหน�าท่ี (Functional Histology) และรายวิชา 321-681  
และ 321-682  สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1 และ 2  (Seminar 
in Anatomy I and II) 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู-ในแต)ละด-าน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   สามารถจัดการปsญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ�อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรู�สึก

ของผู�อ่ืน  
(2)   เมื่อไม%มีข�อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม%มีระเบียบข�อบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปsญหาท่ี

เกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย%างผู�รู�ด�วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปsญหา
เหล%าน้ันตามหลักการ เหตุผล และค%านิยมอันดีงาม ให�ข�อสรุปของปsญหาด�วยความไวต%อความรู�สึกของ
ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ 

(3)   ริเริ่มในการยกปsญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู%เพ่ือการทบทวนและแก�ไข 
(4)   สนับสนุนอย%างจริงจังให�ผู�อ่ืนใช�การวินิจฉัยทางด�านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข�อโต�แย�งและ

ปsญหาท่ีมีผลกระทบต%อตนเองและผู�อ่ืน 
(5)   แสดงออกซ่ึงภาวะผู�นําในการส%งเสริมให�มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดล�อมของการทํางานและในชุมชนท่ีกว�างขวางข้ึน 
2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)   การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและการทําวิทยานิพนธ> 
(2)   การจัดกิจกรรมส%งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
(3)   การบรรยายพิเศษโดยผู�มีประสบการณ> 
(4)   คณาจารย>เป@นแบบอย%างท่ีดีแก%นักศึกษา 
(5)   การมีส%วนร%วมกับสังคม การสร�างจิตสํานึกสาธารณะ 

 

2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   การรับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 
(2)   การเข�าร%วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
(3)   พฤติกรรมท้ังภายในและภายนอกห�องเรียน 
(4)   การให�ความร%วมมือกับกิจกรรมของภาควิชา 

 

2.2 ความรู- 
  2.2.1  ผลการเรียนรู-ด-านความรู- 

(1)   มีความรู�และความเข�าใจอย%างถ%องแท�ในเน้ือหาสาระ หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญ และนํามาประยุกต>ในการศึกษาค�นคว�าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2)   มีความเข�าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย%างลึกซ้ึงในวิชา หรือกลุ%มวิชาเฉพาะในระดับ
แนวหน�า 

(3)   มีความเข�าใจในวิธีการพัฒนาความรู�ใหม%ๆ และการประยุกต> ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปsจจุบันท่ีมีต%อองค>ความรู�ในสาขาวิชาและต%อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(4)   ตระหนักในระเบียบข�อบังคับท่ีใช�อยู%ในสภาพแวดล�อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบ 
 ต%อสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านความรู- 
(1)   การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ 
(2)   การสอนโดยการสาธิตและฝEกภายในห�องปฏิบัติการ 
(3)   มอบหัวข�อเรื่องค�นคว�าและทํารายงาน 
(4)   การอภิปรายหน�าช้ันเรียน โดยให�ผู�สอนตั้งคําถามตามระบบการสอนท่ียึดผู�เรียนเป@นสําคัญ 
(5)   การส%งเสริมให�นักศึกษาประมวลความรู�ตามหลักวิชาและระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องมาใช�ในการทํา  
      วิทยานิพนธ> 
(6)   การแก�ปsญหางานวิจัยร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
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  2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู-ด-านความรู- 
(1)  ประเมินผลจากการทดสอบท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย%อย และให�คะแนน 
(2)  ประเมินผลจากการทดสอบโดยการสอบข�อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
(3)  ประเมินผลจากการทํางานท่ีได�รับมอบหมายและรายงาน 
(4)  ประเมินจากรายงานท่ีให�ค�นคว�า 
(5)  ประเมินจากการตอบคําถามในรายวิชาสัมนาและการสอบป�องกันวิทยานิพนธ>  

 2.3 ทักษะทางปJญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา 

(1)  ใช�ความรู�ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม%ท่ีไม%คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ  
     และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร�างสรรค> เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปsญหา 
(2)  พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร�างสรรค> เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปsญหา สามารถใช�ดุลยพินิจในการ  
     ตัดสินใจในสถานการณ>ท่ีมีข�อมูลไม%เพียงพอ 
(3)  สามารถสังเคราะห>และใช�ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ>ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา   
     ความคิดใหม%ๆ โดยการบูรณาการให�เข�ากับองค>ความรู�เดิม หรือเสนอเป@นความรู�ใหม%ท่ีท�าทาย 
(4)  สามารถใช�เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห>ประเด็นหรือปsญหาท่ีซับซ�อนได�อย%างสร�างสรรค> 
     รวมถึงพัฒนาข�อสรุปและข�อเสนอแนะท่ีเก่ียวข�องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
(5)  สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสาํคัญ หรือโครงการวิจัยค�นคว�าทางวิชาการได�ด�วยตนเอง โดย

การใช�ความรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช�เทคนิคการวิจัยและให�ข�อสรุปท่ีสมบูรณ> ซ่ึง
ขยายองค>ความรู�หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู%เดิมได�อย%างมีนัยสําคัญ 

 
  2.3.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา 

(1)  การมอบหมายให�ค�นคว�าอภิปรายความรู�ด�านกายวิภาคศาสตร> 
(2)  การฝEกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ 
(3)  ส%งเสริมให�นักศึกษาตั้งประเด็นปsญหาเพ่ือการทําวิจัยพร�อมท้ังเขียนโครงร%างวิทยานิพนธ>ด�วยตนเอง 
(4)  สนับสนุนให�นักศึกษาแก�ไขปsญหาในการทําวิทยานิพนธ>ด�วยตนเอง 

 
2.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา 

(1)  ประเมินผลจากงานท่ีได�รับมอบหมาย 
(2)  ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการนําเสนองานหน�าช้ันเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ> 
(4)  ประเมินผลจากการสอบเสนอโครงร%างวิทยานิพนธ>และการสอบป�องกันวิทยานิพนธ> 

 
 2.4   ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก�ไขปsญหาท่ีมีความซับซ�อนหรือความยุ%งยากระดับสูงทางวิชาชีพได�ด�วยตนเอง 
(2)  สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด�วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได� รวมท้ังวางแผนในการ 
     ปรับปรุงตนเองให�มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได� 
(3)  มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและร%วมมือกับผู�อ่ืนอย%างเต็มท่ีในการจัดการข�อ 
     โต�แย�งและปsญหาต%างๆ 
(4)  แสดงออกทักษะการเป@นผู�นําได�อย%างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ> เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน   
    การทํางานของกลุ%ม 
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 2.4.2   กลยุทธ�การสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สอดแทรกเน้ือหาความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ> และการเข�าใจความหลากหลายทางสังคมในการ 
     เรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและการทําวิทยานิพนธ> 
(2)  มอบหมายงานเป@นกลุ%มย%อยและแบ%งหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
(3)  มีกิจกรรมกลุ%ม 
(4)  แนะแนวทางให�นักศึกษาสามารถประเมินและปรับปรุงตนเองให�มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     ระดับสูงได� 

 
 2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินผลจากงานในภาพรวมของกลุ%มและงานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�เรียน 
(2)  ประเมินตนเอง (peer) และประเมินซ่ึงกันและกัน 
(3)  สังเกตพฤติกรรมกลุ%ม 
(4)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและนอกห�องเรียน 

 
 2.5   ทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถคัดกรองข�อมูลทางคณิตศาสตร>และสถิติ เพ่ือนํามาใช�ในการศึกษาค�นคว�าปsญหา สรุปปsญหา
และเสนอแนะแก�ไขปsญหาในด�านต%างๆ 

(2)  สามารถสื่อสารได�อย%างมีประสิทธิภาพ ได�อย%างเหมาะสมกับบุคคลต%างๆ ท้ังในวงการวิชาการและ 
     วิชาชีพรวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป@นทางการและไม%เป@นทางการ ผ%าน 
     สิ่งตีพิมพ>ทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธ> 
(3)  สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมได� 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  การจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยชาวต%างประเทศของคณะวิทยาศาสตร> 
(2)  การเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาทางคณิตศาสตร> สถิติ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเปCดสอนใน 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
(3)  การนําเสนอผลงานในห�องเรียนด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4)  การนําเสนอผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ 

2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  การประเมินผลโดยการสอบข�อเขียนและการนําเสนอปากเปล%า 
(2)  การประเมินผลโดยการให�นักศึกษานําเสนอผลงาน 
(3)  การประเมินผลโดยการสรุปหัวข�อท่ีมอบหมายให�ค�นคว�า 
(4)  การประเมินผลโดยการนําเสนอการวิเคราะห>ข�อมูล 
(5)  การประเมินผลจากการรายงานความก�าวหน�าวิทยานิพนธ> 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู)รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู-ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สามารถจัดการปsญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ�อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรู�สึกของผู�อ่ืน 
(2) เมื่อไม%มีข�อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม%มีระเบียบข�อบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปsญหาท่ีเกิดข้ึนก็สามารถ

วินิจฉัยอย%างผู�รู�ด�วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปsญหาเหล%าน้ันตามหลักการเหตุผลและ
ค%านิยมอันดีงาม ให�ข�อสรุปของปsญหาด�วยความไวต%อความรู�สึกของผู�ท่ีได�รับผลกระทบ 

 (3) ริเริ่มในการยกปsญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู%เพ่ือการทบทวนและแก�ไข 
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 (4) สนับสนุนอย%างจริงจังให�ผู�อ่ืนใช�การวินิจฉัยทางด�านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข�อ 
โต�แย�งและปsญหาท่ีมีผลกระทบต%อตนเองและผู�อ่ืน 

 (5) แสดงออกซ่ึงภาวะผู�นําในการส%งเสริมให�มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน 
สภาพแวดล�อมของการทํางานและในชุมชนท่ีกว�างขวางข้ึน 

 

ความรู- 
(1)   มีความรู�และความเข�าใจอย%างถ%องแท�ในเน้ือหาสาระ หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ และ

นํามาประยุกต>ในการศึกษาค�นคว�าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
(2)   มีความเข�าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย%างลึกซ้ึงในวิชา หรือกลุ%มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน�า 
(3)   มีความเข�าใจในวิธีการพัฒนาความรู�ใหม%ๆ และการประยุกต> ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย 

                           ในปsจจุบันท่ีมีต%อองค>ความรู�ในสาขาวิชาและต%อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
(4)   ตระหนักในระเบียบข�อบังคับท่ีใช�อยู%ในสภาพแวดล�อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต%อสาขา

วิชาชีพรวม ท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ทักษะทางปJญญา 
(1)   ใช�ความรู�ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม%ท่ีไม%คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนา 
       แนวคิดริเริ่มและสร�างสรรค> เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปsญหา 
(2)   พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร�างสรรค> เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปsญหา สามารถใช�ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน

สถานการณ>ท่ีมีข�อมูลไม%เพียงพอ 
(3)   สามารถสังเคราะห>และใช�ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ>ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา 
      ความคิดใหม%ๆ โดยการบูรณาการให�เข�ากับองค>ความรู�เดิม หรือเสนอเป@นความรู�ใหม%ท่ีท�าทาย 
(4)   สามารถใช�เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห>ประเด็นหรือปsญหาท่ีซับซ�อนได�อย%างสร�างสรรค> รวมถึง

พัฒนาข�อสรุปและข�อเสนอแนะท่ีเก่ียวข�องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
(5)   สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ หรือโครงการวิจัยค�นคว�าทางวิชาการได�ด�วยตนเอง โดยการใช�

ความรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช�เทคนิคการวิจัยและให�ข�อสรุปท่ีสมบูรณ> ซ่ึงขยายองค>ความรู�
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู%เดิมได�อย%างมีนัยสําคัญ 

  

 ทักษะความสมัพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)   สามารถแก�ไขปsญหาท่ีมีความซับซ�อนหรือความยุ%งยากระดับสูงทางวิชาชีพได�ด�วยตนเอง 
(2)   สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด�วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได� รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเอง

ให�มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได� 
(3)   มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและร%วมมือกับผู�อ่ืนอย%างเต็มท่ีในการจัดการข�อโต�แย�งและปsญหา

ต%างๆ 
(4)   แสดงออกทักษะการเป@นผู�นําได�อย%างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ> เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน

ของกลุ%ม 
 

ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   สามารถคัดกรองข�อมูลทางคณิตศาสตร>และสถิติ เพ่ือนํามาใช�ในการศึกษาค�นคว�าปsญหา สรุปปsญหาและเสนอแนะ

แก�ไขปsญหาในด�านต%างๆ 
(2)   สามารถสื่อสารได�อย%างมีประสิทธิภาพ ได�อย%างเหมาะสมกับบุคคลต%างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง

ชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป@นทางการและไม%เป@นทางการ ผ%านสิ่งตีพิมพ>ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธ> 

(3)   สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมได� 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู)รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก   �ความรับผิดชอบรอง 

 

  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3. ทักษะทางปsญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ>

ระหว%างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห>เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาบังคับ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
321-611 มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>   �   �    �       �    � 
321-612   ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของ

มนุษย>  
�     �    �       � �   � 

321-631 เนื้อเยื่อวิทยาเชิงหน�าที่ �     �    �       � �   � 
321-641 ระบบประสาทของมนุษย>  �     �    �       � �  � � 
321-681 สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1 �     � � �  � � � �    � � � � � 
321-682   สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2 �     � � �  � � � �    � � � � � 
321-691   วิทยานิพนธ>   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
321-692   วิทยานิพนธ>  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3. ทักษะทางปsญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ>

ระหว%างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห>เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
321-621   พัฒนาการของมนุษย>   �   �    �       �    � 
321-633   เทคนิคทางจุลกายวิภาค �     � �   �        �   � 
321-653   กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน         
              วิทยาศาสตร>การแพทย> 

  �   � �   �       ����    � 

347–532   สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � � 
318-501   ชีววิทยาโมเลกุลสําหรบั 
              วิทยาศาสตร>ชีวภาพ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-503   ชีวสารสนเทศ  1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-508   บทบาทการทํางานของจีโนมิก � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
328-507   เทคนิคอณูชีววิทยา � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � � 
328-601   พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � � 
330-602  เซลล>วิทยาขั้นสูง  � � � � � � � � � � � ���� � � � � � � � � � 
336-500   บูรณาการวิทยาศาสตร> 

ชีวการแพทย>พื้นฐาน 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หมวดที ่5   หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให-ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ) 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา  

(1) อาจารย>ผู�รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล�องของข�อสอบ ถึงผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
(2) ภาควิชาประเมินความสอดคล�องของข�อสอบกับวัตถุประสงค>ของรายวิชา 
(3) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
(4)  มอบหมายให�อาจารย>ประจําหลักสูตรทําหน�าท่ีคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ>ท่ีจะติดตามความก�าวหน�า 

อย%างต%อเน่ือง และติดตามการสอบความก�าวหน�าของปริญญานิพนธ>ด�วย 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-ขณะนักศึกษายังไม)สําเร็จการศึกษา 

 กําหนดให�ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู�ของนักศึกษาเป@นส%วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู�ประเมินภายนอกจะต�องสามารถตรวจสอบได� 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให�นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข�อสอบให�เป@นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได�โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�และรายงานผล 
การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ%านภาษาอังกฤษ การสอบโครงร%างและการสอบวิทยานิพนธ> และ
การรายงานความก�าวหน�าวิทยานิพนธ> 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ของนักศึกษาควรเน�นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของมหาบัณฑิตท่ีทําอย%างต%อเน่ือง และนําผลวิจัยท่ีได�ย�อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน%วยงานโดยองค>กรระดับสากล โดยการวิจัย
อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย%างต%อไปน้ี 
(1) ภาวะการได�งานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต%ละรุ%นท่ีจบการศึกษาในด�านของระยะเวลาใน

การหางานทํา ความเห็นต%อความรู�ความสามารถความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู�ประกอบการ โดยการขอเข�าสัมภาษณ>หรือการส%งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง 

พอใจในมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข�าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต%าง ๆ เช%น ปg
ท่ี 1 ปgท่ี 5  เป@นต�น 

(3) การประเมินตําแหน%งและ/หรือความก�าวหน�าในสายงานของมหาบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส%งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน  

ด�านความรู�ความพร�อมและสมบัติด�านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข�าศึกษา เพ่ือปริญญาท่ี
สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ 

(5) การประเมินจากมหาบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง%ของความพร�อม และความรู�จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง   
สาขา อ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมท้ังเปCดโอกาสให�เสนอ  
ข�อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให�ดียิ่งข้ึนด�วย 

(6) ความเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป@นอาจารย>พิเศษต%อความพร�อมของนักศึกษา  
ในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการเรียนรู�และการพัฒนาองค>ความรู�ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป@นรูปธรรมได� เช%น จํานวนผลงานตีพิมพ>ในวารสารวิชาการ จํานวนรางวัลทาง    
วิชาชีพและสังคม จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค>กรท่ี
ทําประโยชน>ต%อสังคมความก�าวหน�าในตําแหน%งหน�าท่ี 
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3.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป@นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังต%อไปน้ี 

1)  แผน ก แบบ ก1 

ต�องเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%าข้ันสุดท�าย  โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแต%งตั้ง 
และต�องเป@นระบบเปCดให�ผู�สนใจเข�ารับฟsงได� สําหรับผลงานวิทยานิพนธ>หรือส%วนหน่ึงของวิทยานิพนธ>ต�องได�รับการ
ตีพิมพ> หรืออย%างน�อยได�รับการยอมรับตีพิมพ> ในวาระระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร%ผลงานทางวิชาการ 

2)  แผน ก แบบ ก2 

 ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะต�องได�ระดับคะแนนเฉลี่ยไม%ต่ํากว%า 3.00 จากระบบ 4.00 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท%า พร�อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%าข้ันสุดท�ายโดยคณะกรรมการท่ี
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต%งตั้ง และต�องเป@นระบบเปCดให�ผู�สนใจเข�ารับฟsงได� 
 วิทยานิพนธ>ต�องได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารระดบัชาติหรือส%วนหน่ึงของนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร%ผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอต%อท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ> (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ>ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล%าว 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1.  การกํากับมาตรฐาน 

เป̂าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให�ได�

ตามเกณฑ>มาตรฐานท่ีสกอ.
กําหนด และหลักสูตรมี
ความทันสมัย มีจุดเด%นและ
สอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดแรงงาน 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึง
ประกอบด�วยประธานหลักสูตร 1 คน
อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ท้ังน้ี
เป@นไปตามเกณฑ>ท่ี สกอ. กําหนด 

2. สร�างจุดเด%นให�หลักสูตร โดยการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยในวิชาหรือ
หั วข� อ ท่ี ไ ม% ซํ้ า ซ� อน กับหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต%ละ
วิชาในหลักสูตร แล�วนําผลการประเมินมา
พัฒนารูปแบบ เน้ือหา และวิธีการจัดการ
เรียนรู� 

4. มีการปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรให�
ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ป@ น ท่ี ต� อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานทุก 5 ปg 

1. หลักสูตรผ%านเกณฑ>มาตรฐานตามท่ี 
สกอ. กําหนด 

2. การรายงานผลตามมาตรฐานหลักสูตร 
(มคอ .5 และ มคอ .7 ) 

3. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปg  

4. เปอร>เซนต>การได�งานของมหาบัณฑิตท่ี
จบไป 

2. มีการจัดการเรียนรู�ท่ีกระตุ�น
ให� นักศึกษาเป@นผู�ริ เริ่มใน
กระบวนการเรียนรู� ค�นคว�า
เ อกส า ร  แ ก� ปs ญห าต า ม 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร> และสรุปองค>
ความรู�ได�ด�วยตนเอง 

1. มีอาจารย>ประจําหลักสูตร อาจารย>ผู�สอน 
อาจารย> ท่ีปรึ กษา วิทยานิพนธ>  และ
อาจารย>ผู�สอบวิทยานิพนธ>ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   และเป@นไปตาม
ระเบียบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 

2. มีการสร�างแผนการจัดการเรียนรู�  ท่ี
กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการคิด และ
การเรียนรู�ด�วยตนเอง 

3. มีระบบการประเมินการจัดการเรียนรู�โดย
ผู�เรียน ผ%านทางรายวิชาต%างๆ ของ
หลักสูตร 

4. สนับสนุนอาจารย>อาจารย>ประจําหลักสูตร
ให�เข�าร%วมอบรมการจัดการเรียนรู�แบบ
ต%างๆ เพ่ือนํามาปรับใช�ในหลักสูตร 

1. จํานวนอาจารย>ประจําหลักสูตร  
2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

หลังการจัดการเรียนรู� ผ%านรายวิชาต%างๆ 
ท่ีหลักสูตรเปCดสอน 

3. ผลการประเมินจากนักศึกษา เก่ียวกับ
การจัดการเรียนรู�จากผู�สอน และ ผู�เรียน 
แล�วนําผลการประเมินมาวิเคราะห>เพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู�ในครั้ง
ถัดไป 

4. จํานวนการเข�าอบรมสัมมนาในหัวข�อท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู�
ของอาจารย>ประจําหลักสูตร 

3. มีการจัดการเรียนรู�ท่ีทันสมัย 
แล ะมุ% ง เ น� น ให� นั ก ศึ กษา
สามารถคิดค�นงานวิจัยเพ่ือ
ต อ บ ปs ญ ห า ต% า ง ๆ  แ ล ะ
สามารถถ%ายทอดไปยังผู�อ่ืนได� 

 

1. มีอาจารย>ประจําหลักสูตร อาจารย>ผู�สอน 
อาจารย> ท่ีปรึ กษา วิทยานิพนธ>  และ
อาจารย>ผู�สอบวิทยานิพนธ>ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และเป@นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 

2. มีการจัดการเรียนรู�ท่ีมุ%งเน�นให�นักศึกษา
ค�นคว�า และคิดงานวิจัยเพ่ือแก�ปsญหาท่ี
ประสบ โดยใช�เทคนิคและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร> 

1. จํานวนอาจารย>ประจําหลักสูตร ตําแหน%ง
วิชาการ และจํานวนการเผยแพร%งาน
งานวิจัยของอาจารย>ประจําหลักสูตร 

2. แบบประ เมินความสามารถในการ
แก�ปsญหาทางวิทยาศาสตร> 

3. จํานวนผลงานตีพิมพ> และการเผยแพร%
ง า น วิ จั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ง า น
ประชุมสัมมนาต%างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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เป̂าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
 3. ส นับส นุน ให� นั ก ศึ กษา เ ข� า ร% ว มก า ร

ประชุมสัมมนา และนําเสนองานวิจัยของ
นักศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4. มีระบบการประเมินการจัดการเรียนรู�โดย
ผู�เรียน แล�วนําผลการประเมินมาวิเคราะห>
เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู�ใน
ครั้งถัดไป 

4. ผลการประเมินการจัดการเรียนรู�จาก
ผู�เรียน 

4.  หลักสูตรได�มาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ด�านการศึกษางานวิจัย และ
มห า บั ณ ฑิ ตมี คุ ณ ส ม บั ติ
ครบถ�วนตามวัตถุประ สงค>
ของหลักสูตร 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตรมีความรู� ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ>ในหัวข�อท่ี
สอนเป@นอย%างดี และสามารถถ%ายทอด
ให�แก%นักศึกษาได�เป@นอย%างดี 

2. กําหนดแผนการศึกษาของนักศึกษาและ
การทําวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา รวมถึง
การเลือกอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ท่ีมี
ความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ>
ตามหัวข�อวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา 

1. ตําแหน%งวิชาการและผลงานวิชาการของ
อาจารย>ประจําหลักสูตร 

2. จํานวนมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
และจํานวนการเผยแพร%ผลงานการวิจัย
ของนักศึกษา 

3. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา 

 
2. บัณฑิต 
 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการติดตามผลมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล�ว  โดยการสํารวจถึงความพึงพอใจ

ของหน%วยงานท่ีรับมหาบัณฑิตเข�าทํางานในหัวข�อต%างๆ คือ ความรู�ทางด�านวิชาการ ความสามารถในการคิด
แก�ปsญหาเฉพาะหน�า ความสามารถด�านกระบวนการทางวิทยาศาสตร>และเทคนิคการทําวิจยัต%างๆ ความสามารถ
ในการคิดงานวิจัยใหม%ๆ  ความสามารถในการเข�ากับเพ่ือนร%วมงาน เป@นต�น แล�วนําผลประเมินเหล%าน้ีมาวิเคราะห>
เสนอต%อหลักสตูรเพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�เป@นท่ีต�องการของตลาดแรงงานต%อไป 

 2.2   การได-งานทําหรือผลงานวิจัยของผู-สําเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการติดตามผลมหาบัณฑิตท่ีจบไปโดยดูเปอร>เซนต>การได�งาน ระยะเวลาในการหา

งาน เปอร>เซนต>การถูกเลือกเข�าทํางาน แล�วสอบถามบัณฑิตถึงเหตผุลของการได�หรือไม%ได�งานในการสมัครแต%ละ
ครั้งแล�วนําผลประเมินเหล%าน้ีมาวิเคราะห>เสนอต%อหลักสตูรเพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรให�เป@นท่ี
ต�องการของตลาดแรงงานต%อไป 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามผลงานการเผยแพร%งานวิจัยของมหาบัณฑิตรูปแบบต%างๆ โดยจํานวน
ผลงานดังกล%าวต�องเป@นไปตามกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล�วนําจํานวนผลงานเผยแพร%เหล%าน้ีมาวิเคราะห>เพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให�ได�มาตรฐานต%อไป 

3.   นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา 
 เกณฑ>การรับนักศึกษาจะสอดคล�องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ>ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  โดยในทุกปgอาจารย>
ประจําหลักสูตรจะร%วมประชุม อภิปราย ถึงแนวทางและวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข�าศึกษา รวมถึงเน้ือหาท่ี
จะใช�ในการออกข�อสอบคัดเลือก โดยอาศัยความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตปsจจุบันซ่ึงจบปริญญาตรีมาจากคณะ
ท่ีต%างกันว%าข�อสอบคัดเลือกควรมีเน้ือหาประมาณใดเพ่ือให�เกิดความเป@นธรรมแก%นักศึกษาทุกคณะท่ีมาสอบเข�า 
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3.2 การส)งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการจัดเตรยีมเพ่ือรองรับนักศึกษาบัณฑิตและพัฒนาให�เกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค>ตามความต�องการหลักสตูร พร�อมท้ังช%วยเหลือและแก�ไขปsญหาต%างๆท่ีเกิดข้ึนระหว%างเรยีน โดยการ
จัดเตรียมความพร�อมและความช%วยเหลือในด�านต%างๆ ดังน้ี 
1)  อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษาบัณฑิต โดยจะช%วยดูแลและแนะนํานักศึกษาบัณฑิตในเรื่องท่ัวไป เช%น 

วิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียน และปsญหาท่ัวไปท่ีนักศึกษาบัณฑิต
ประสบในช%วงปgแรกของการศึกษา 

2)  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักซ่ึงจะเลอืกโดยนักศึกษาบัณฑิตเพ่ือเป@นท่ีปรึกษาในการทําวิจัย ซ่ึงอาจารย>ท่ีปรึกษา
หลักจะคอยดูแลนักศึกษา ให�คําปรึกษา แก�ปsญหาต%างๆในงานวิจัยให�กับนักศึกษาจนกว%านักศึกษาจะสําเรจ็
การศึกษา 

3) อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วม จะเป@นท่ีปรึกษาในการทําวิจัยนอกเหลือจากอาจารย>ท่ีปรึกษาหลักโดยจะ
ให�คําแนะนําในการทําวิจัยด�านท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาหลักไม%สันทัด รวมท้ังคอยดูแลนักศึกษา ให�คําปรึกษา 
แก�ปsญหาต%างๆในงานวิจัยให�กับนักศึกษาจนกว%านักศึกษาจะสาํเรจ็การศึกษา 

 4)   ผู�ประสานงานรายวิชา จะเป@นผู�ดแูลกํากับการเรียนการสอนในแต%ละวิชา โดยจะคอยกระตุ�นและให�คาํปรึกษา
แก%นักศึกษาในการเรียนวิชาน้ันๆ 

5)   สนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร%วมการประชุมสัมมนาต%างๆ เพ่ือเผยแพร%งานผลงานวิจัยของตนเอง เรยีนรู�ศึกษา
งานวิจัยของคนอ่ืน รวมท้ังเพ่ือให�นักศึกษาสามารถสร�างเครือข%ายการวิจัยให�เกิดข้ึน 

6) กําหนดกิจกรรมเพ่ือให�นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองอย%างต%อเน่ือง เช%น นักศึกษาต�องเข�าฟsงการสัมมนาใน
หัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยของตนเอง ท่ีจัดข้ึนโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยอย%างน�อยเทอมละ 2 ครั้ง 

7)  อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>มีการขอรับทุนสนับสนุนจากหน%วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ส%วนหน่ึงเพ่ือเป@นค%าใช�จ%ายในงานวิจัย และเป@นค%าใช�จ%ายของนักศึกษา เช%น ทุน research assistance (RA), 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากบัณฑิตศึกษา รวมถึงทุนภายนอกอ่ืนๆ นอกจากน้ี หลักสตูรร%วมกับภาควิชา ยังมีการ
ให�ทุน teaching assistance (TA) เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาไม%มีทุนสนับสนุน ท่ีใกล�จะจบการศึกษา หรอืคาด
ว%าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1) นักศึกษาบัณฑิตมีอาจารย>ท่ีปรึกษาคอยให�คําปรึกษาท้ังในเรื่องการเรียนท่ัวไปและการทําวิจัย ซ่ึงจะเป@นปsจจัย

ท่ีจะส%งเสริมให�นักศึกษาเรียนรู�ได�เร็วข้ึนและมปีระสิทธิภาพ 
2)  นักศึกษาเข�าร%วมการประชุมสัมมนาต%างๆ ทําให�เป@นท่ีรู�จักของผู�ท่ีทํางานในกลุ%มสาขาเดียวกันทําให�เกิด

เครือข%ายการช%วยเหลือด�วนงานวิจัย 
3) นักศึกษาเข�าร%วมกิจกรรมท่ีเป@นการพัฒนาตนเองจะทําให�เกิดการพัฒนาทักษะในด�านต%างๆ 

 

4. คณาจารย� 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย� 

การประกันคุณภาพในส%วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย>มีรายละเอียด ดังน้ี 
1)  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแต%งตั้งอาจารย>ผู�รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย>ประจําหลักสูตร โดยยึดคุณสมบัติ

ตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2558   จากน้ัน
ส%งช่ือเพ่ือให�คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาแล�วส%งเรื่องต%อไปยังมหาวิทยาลัย 

2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ�นให�อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตรมี
การพัฒนาตนเองเพ่ือให�มีคุณภาพและคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยสนับสนุนให�
มีการขอตําแหน%งวิชาการอย%างต%อเน่ือง สนับสนุนการทําวิจัยท้ังภายในและนอกประเทศ สนับสนุนการไป
อบรมสัมมนา 

4.2 คุณภาพอาจารย� 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามคุณภาพของอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตรใน
ด�านต%างๆ โดยต�องกํากับให�เป@นไปตามเกณฑ>มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได�แก% การมีตําแหน%ง
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย� 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม) 

อาจารย>ใหม%ทุกคนต�องเข�ารับการปฐมนิเทศอาจารย>ใหม%ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร> ให�มีความรู�และ
เข�าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน ได�รับการฝEกอบรมตามโครงการสมรรถนะการ
สอนของอาจารย> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> เพ่ือเรียนรู�เพ่ิมพูนเทคนิคการสอน ลักษณะครูท่ีพึงประสงค> คณะ
วิทยาศาสตร>มีระบบอาจารย>พ่ีเลี้ยง โดยมีอาจารย>ท่ีมีประสบการณ>ด�านการสอนและการทําวิจัย เป@นพ่ีเลี้ยงให�
คําปรึกษาแนะนําแก%อาจารย>ใหม% ท้ังในด�านการเรียนการสอนและการทําวิจัย ภาควิชาสนับสนุนและส%งเสริมการเข�า
ร%วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาภายในประเทศ รวมท้ังการเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในประเทศและต%างประเทศ 

 
2.  การพัฒนาความรู-และทักษะให-แก)คณาจารย� 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  (1)   มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการประชุม /อบรม /สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�องกับเทคนิคการ

เรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย%างสม่ําเสมอ
เป@นประจําทุกปg 

  (2)   มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช%น virtual classroom, e-learning,  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�น active learning การผลิตตํารา 

  (3)   ภาควิชาสนับสนุนและส%งเสริมให�คณาจารย>เข�าร%วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�อง
กับเทคนิคการเรียนการสอน รวมท้ัง active learning การผลิตสื่อการสอนการวัดและการประเมินผล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจัดโดยหน%วยงานภายในและหน%วยงานภายนอก 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด-านอ่ืนๆ  
   )1 (   มีทุนสนับสนุนการวิจัยให�กับคณาจารย>ท้ังในระดับมหาวิทยาล�ย คณะ และภาควิชา 
   )2 (   มีทุนสนับสนุนการไปเข�าร%วมประชุม เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต%างประเทศให�กับคณาจารย>ท้ังใน  

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 
  (3) คณาจารย>ทุกคนเข�าร%วมประชุมเชิงวิชาการภายในประเทศอย%างน�อยปgละ 1 ครั้ง 
  (4)  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให�แก%คณาจารย>ทุกคนเป@นประจําทุกปg เพ่ือให�เข�าประชุม/

อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ 
  (5)  คณะจัดสรรเงินบรรณาสารสงเคราะห>แก%คณาจารย>ทุกคนเป@นประจําทุกปg เพ่ือจัดหาตํารา /เอกสารทาง

วิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  (6)  ส%งเสริมและสนับสนุนให�คณาจารย>เข�าร%วมกิจกรรมกลุ%มวิจัยต%าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

และในต%างประเทศ 
  (7)  ภาควิชาสร�างเครือข%ายความร%วมมือด�านวิชาการ /วิจัย กับสถาบันการศึกษา /หน%วยงานต%างๆ ท้ัง

ภายในประเทศและต%างประเทศ 
  (8) ส%งเสริมและสนับสนุนให�คณาจารย>เข�าร%วมกิจกรรมบริการวิชาการต%างๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
  (9) สนับสนุนให�อาจารย>ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือให�มีตําแหน%งทางวิชาการสูงข้ึน 
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ทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ> วุฒิการศึกษา จากน้ันสอบถามถึงสาเหตุและปsจจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาตนเองของ
อาจารย>แล�วรวบรวมผล นํามาวิเคราะห> อภิปรายเพ่ือหาแนวทางแก�ไขเพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพอาจารย>ให�ดีข้ึน
ต%อไป 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 
อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสตูรมีการพัฒนาตนเองในด�านต%างๆ ท้ังตําแหน%งทาง
วิชาการ จํานวนผลงานตีพิมพ> และวุฒิการศึกษา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให�มเีน้ือหาสอดคล�องกับวัตถุประสงค>ของ
หลักสตูร ซ่ึงเน�นความสําคัญทางด�านวิชาการ รวมถึงการเรียนรู� ของผู�เรยีน ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิท่ีผู�เรยีนควรได�รับ 
โดยวัตถุประสงค>ของหลักสูตรน้ีจะมีการปรับปรุงตามสถานการณ>ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือให�ทันสมัยตาม
ความก�าวหน�า และตรงตามความต�องการของผู�ใช�มหาบัณฑิต 

 5.2 การวางระบบผู-สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกําหนดผู�ประสานงานรายวิชา จัดทํามคอ .3 และกําหนดผู�สอนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ>ท่ีเก่ียวข�อง 
2) คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย>โดยนักศึกษา 
3) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกําหนดแนวทางการแต%งตั้งอาจารย>ท่ีปรึกษาและการช%วยเหลือกํากับตดิตาม

การศึกษาและการเผยแพร%ผลงานของนักศึกษา การแต%งตั้งอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ต�องสอดคล�องกับ
ความสนใจในการทําวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา และสอดคล�องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย>ท่ีปรึกษา 

4) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกําหนดให�ประเมินวิทยานิพนธ>ตามความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ> 
5) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีช%องทางให�นักศึกษายื่นอุทธรณ>ในกรณีท่ีมีปsญหา 

 5.3 การประเมินผู-เรียน 
 แนวทางการประเมินผู�เรียน ได�ถูกกําหนดไว�ใน มคอ.2 ของหลักสตูร  โดยการประเมินจะอ�างอิงกับวัตถุประสงค>

ของหลักสูตร รวมถึงผลสมัฤทธ์ิท่ีผู�เรยีนจะได�รับเมื่อเข�าศึกษาในหลกัสูตร 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู- 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร>จดัสรรค%าใช�จ%ายเพ่ือการเรยีนการสอนและการทําวิจัยอย%างท่ัวถึง  ได�แก% การพัฒนาการ

เรียนการสอน วัสดุอุปกรณ>การวิจยั ครุภณัฑ>และสารเคมีเพ่ือการทําวิจัย การต%อเติมปรับแต%งห�องวิจัยและ
ห�องเรียน ค%าใช�จ%ายสําหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาบัณฑิต อาจารย> และบุคลากรฝ�ายสนับสนุน 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู)เดิม 
 6.2.1  สถานท่ีและอุปกรณ�การสอน 

 มีห�องเรียนสําหรับจัดการเรียนการสอนท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมท้ังมีห�องวิจัยท่ีสอดคล�องกับ
งานวิจัยพร�อมท้ังอุปกรณ>และครุภัณฑ>ท่ีจําเป@น 

 6.2.2 ห-องสมุด 
  สํ า นักทรัพยากรการเรียนรู� คุณหญิงหลง  อรรถกระ วีสุนทร หอสมุด วิทยาศาสตร>สุ ขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> และห�องสมุดภาควิชากายวิภาคศาสตร> มีหนังสือ ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส> 
ท่ีเก่ียวกับความรู�ทางด�านกายวิภาคศาสตร>ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษราม ท้ังวารสารวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับงานวิจัยในด�านต%างๆ เพ่ือเป@นฐานข�อมูลในการค�นคว�าเพ่ือการเรียนการ
สอนและประกอบการทําวิจัยของบัณฑิตศึกษา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1 ประสานงานกับสํานักทรัพยากรการเรียนรู�เสนอให�มีการจัดซ้ือหนังสือและตําราในรูปแบบต%างๆ เพ่ิมเติม 

เพ่ือให�มีความทันสมัยและมีจํานวนท่ีเพียงพอต%อความต�องการใช�งานท้ังของอาจารย>และบัณฑิตศึกษา 
6.3.2 จัดหาสื่อการสอนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให�สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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6.3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ>งานวิจัยท่ีมีความจําเป@นเพ่ือให�การทํางานวิจัยของอาจารย>และนักศึกษามีความ
สะดวกและน%าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู- 

เป̂าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. มี ห� อ ง เ รี ย น แ ล ะ

ห�องปฏิบัติการด�านการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

1. มีการวางแผนและกําหนดเวลาการใช�
ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการอย%างเป@น
ระบบและเกิดประโยชน>สูงสุด 

1. จัดทําระบบข�อมูลการใช�ห�องเรียนและ
ห�องปฎิบัติการ 

2. ให�นักศึกษาและอาจารย>ทําแบบสํารวจ
ความเพียงพอและความพึงพอใจของต%อ
ห�องเรียนและห�องปฎิบัติการ 

2. มี วัสดุ และ อุปกรณ> ท่ี
เก่ียวข�องกับการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ 

1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ>ท่ีเก่ียวข�องกับการ
เรียนการสอน 

1. ให�นักศึกษาและอาจารย>ทําแบบสํารวจ
เก่ียวกับความเพียงพอของวัสดุและ
อุปกรณ>ท่ีจําเป@นในการเรียนการสอน 

3. มีอุปกรณ>และครุภัณฑ>ท่ี
ใ ช� ใ น ก า ร วิ จั ย อ ย% า ง
ครบถ�วนและเพียงพอ 

1.  จัดหาอุปกรณ>และครุภณัฑ>ท่ีจาํเป@นในการ    
     วิจัย 
2.  จัดระเบียบการใช�งานและการจองใช�งาน    
     อุปกรณ>ครุภณัฑ>อย%างเป@นระบบ 

1. ให�นักศึกษาและอาจารย>ทําแบบสํารวจ
เก่ียวกับความเพียงพอของอุปกรณ>และ
ครุภัณฑ>ท่ีใช�ในการวิจัย 

2. มีตารางการจองใช�งานของอุปกรณ>และ
เครื่องมือต%างๆ 
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7. ตัวบ)งชี้ผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 
ดัชนีบ)งชี้ผลการดําเนินงาน ปKท่ี 1 ปKท่ี 2 ปKท่ี 3 ปKท่ี 4 ปKท่ี 5 
1. อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย%างน�อยร�อยละ 80 มีการประชุมหลกัสูตรเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย%างน�อยปgการศึกษา
ละ 2 ครั้งโดยต�องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห%งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ>ภาคสนาม 
(ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย%างน�อยก%อนการเปCดสอนในแต%ละภาค
การศึกษาให�ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ 
ของประสบการณ>ภาคสนาม (ถ�าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมค.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปCดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
กําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปgการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อย%างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปCดสอนใน
แต%ละปgการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ>การสอนหรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู�จากผลการดําเนินงานท่ีรายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปgท่ีผ%านมา 

 X X X X 

8. อาจารย>ใหม% (ถ�ามี) ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย>ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย%างน�อย
ปgละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ไม%น�อยกว%าร�อยละ 50
ได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย%างน�อยปgละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปgสุดท�าย/มหาบัณฑิตใหม%ท่ีมตี%อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม%น�อยกว%า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 
X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�มหาบัณฑิตท่ีมีต%อมหาบัณฑิตใหม%เฉลี่ยไม%น�อย
กว%า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  
X X X 

13. อาจารย>ผู�สอนในรายวิชาของหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกไม%น�อยกว%า
ร�อยละ 60 

X X X X X 

14. อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก ทุกคนมีโครงการวิจัยและได�รับ 
การสนับสนุนจากแหล%งทุนต%าง ๆ 

 X X X X 

 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ%งช้ีท้ังหมดอยู%ในเกณฑ>ดีต%อเน่ือง 2 ปgการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม 
TQF: ต%อไป ท้ังน้ีเกณฑ>การประเมินผ%าน คือ มีการดําเนินงานตามข�อ 1–5 และอย%างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ%งช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต%ละปg 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 

(1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
(2) ประเมินกลยุทธ>การสอนโดยทีมผู�สอนหรือระดับภาควิชา 
(3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในช้ันเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช-แผนกลยุทธ�การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินอาจารย>ผู�สอนในแต%ละรายวิชา 
(2) สังเกตการณ> โดยผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู�สอน 
(3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย>ให�แก%อาจารย>ผู�สอนและผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช�ในการปรับปรุง 

กลยุทธ>การสอนของอาจารย>ต%อไป 
(4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย>ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา /ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ> การ

สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1) ผู�รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต%ละปgโดยนักศึกษาในช้ันปgน้ันๆ 
(2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปgสุดท�าย 
(3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม% 
(4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู�ใช�บัณฑิต 
(5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ%งช้ี (Key Performance 

Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข�อ 7  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 

(1) ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
(2) ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และผู�สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกล

ยุทธ>การสอน 
(3) เชิญผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ>การสอน 
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ภาคผนวก ก 
ก.   ตารางเปรียบเทียบความแตกต)างระหว)างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
1.  หลักสูตร 
    มี 2 แผนคือแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
2.  โครงสร-างหลักสูตร 
     2.1 แผนการศึกษา 
                         แผน ก แบบ ก1       แผน ก แบบ ก2 
                               (หน%วยกิต)             (หน%วยกิต) 
หมวดวิชาบังคับ                  -                         13 
หมวดวิชาเลือกไม%น�อยกว%า     -                           5 
วิทยานิพนธ>                       36                       18 
รวมไม%น�อยกว%า                   36                       36 
 
 
 
 
 

2.2   แผน ก แบบ ก 2 มีการลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา
แบบ  รายวิชาบังคับ 2 รายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 
2 ปgท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปgท่ี 2 

 
3. รายวิชา/จํานวนหน)วยกิต 

3.1  รายวิชาสัมมนาให�มี สองรหัสคือ  321-681 
(Seminar in AnatomyI) และ 321-682 
(Seminar in Anatomy II) 

3.2  รายวิชาสัมมนาท้ังสองรหัสคือ  321-681 (Seminar 
in AnatomyI) และ 321-682 (Seminar in 
Anatomy II) ไม%นับหน%วยกิต 

 
 
 

3.3  เพ่ิมรายวิชาเลือก 336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร> 
            ชีวการแพทย>พ้ืนฐาน (Integrated Biomedical   

Science) ของภาควิชาเภสัชวิทยา เพ่ือให�สอดคล�อง
กับการทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา 

 
 
 
 

1.  หลักสูตร 
    คงเดิม 
2.  โครงสร-างหลักสูตร 
     2.1 แผนการศึกษา 
                         แผน ก แบบ ก1     แผน ก แบบ ก2 
                               (หน%วยกิต)        (หน%วยกิต) 
หมวดวิชาบังคับ                  -                  12 
หมวดวิชาเลือกไม%น�อยกว%า     -                    6 
วิทยานิพนธ>                       36                18 
รวมไม%น�อยกว%า                   36                36 
และได�เปลี่ยน หมวดวิชาเลือกเป@น 6 หน%วยกิตตลอดท้ังเล%ม
แล�ว 
- นักศึกษาท่ีเข�าเรียนแผน ก แบบ ก1 ทุกคน ต�อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 1 และรายวิชาสัมมนา 2 
แบบไม%นับหน%วยกิต 

2.2  คงเดิม 
 
 
 
3.  รายวิชา/จํานวนหน)วยกิต 

3.1  คงเดิม 
 
 

3.2  นับหน%วยกิตในแผน ก แบบ ก2 จึงทําให�ต�องปรับ
ลดหน%วยกิตของรายวิชามหกายวิภาคศาสตร>ของ
มนุษย> (321-611) และรายวิชา เน้ือเยื่อวิทยาเชิง
หน�าท่ี (321-631) จาก 3 หน%วยกิตเหลือ 2 หน%วย
กิต เพ่ือให�จํานวนหน%วยกิตของวิชาบังคับเท%ากับ 
12 หน%วยกิตเท%าเดิม 

3.3  คงเดิม 
 
 
 

3.4  เอารายวิชา 321-712 และรายวิชา 321-711 ออก
และ เพ่ิมรายวิชาเลือก 321-653 กายวิภาค
ศาสตร>ประยุกต>ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย> 
(Applied Anatomy in Biomedical science) 
เพ่ือให�หลักสตูรมีวิชาท่ีเป@นเอกลักษณ>ท่ีโดดเด%น
แตกต%างจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร>สถาบันอ่ืน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
หมวด 4 ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมิน หมวด 4 ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมิน 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.  มีความสามารถด�านการใช�ภาษาอังกฤษ 
2.  มีความสามารถด�านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
3.  มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน>ของเพ่ือนมนุษย>  
เป@นกิจท่ีหน่ึง 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.  มีความสามารถด�านการใช�ภาษาอังกฤษ 
2.  มีความสามารถด�านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
3.  มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน>ของเพ่ือนมนุษย>
เป@นกิจท่ีหน่ึง 
4.  มีความรู�ตั้งแต%ระดับมหกายวิภาคศาสตร> ไปจนถึง
ระดับโมเลกุล 
5.  สามารถประยุกต>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ไปใช�ใน
การทําวิทยานิพนธ>และการทําวิจยัได� 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร หมวด 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร  

1) มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะดูแล
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจํา
ภาควิชาทําหน�าท่ีวางแผนการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนประเมินผล ให�ข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน�าท่ีดําเนินการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประเมินผล 
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร 
4) มีอาจารย>ผู�ประสานงานรายวิชา ทําหน�าท่ี จัดทํา 
มคอ .3 และ มคอ.5 วางแผนการจัดการเรยีนการสอน
ร%วมกับอาจารย>ผู�สอน ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน 
และตดิตามประเมินผลรายวิชาท่ีรบัผิดชอบเป@นไปอย%าง
มีคุณภาพ 

11.   การกํากับมาตรฐาน 
1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให�ได�ตามเกณฑ>มาตรฐานท่ี 
สกอ. กําหนด และหลักสูตรมีความทันสมัย มีจุดเด%น และ
สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน 
2.  มีการจัดการเรียนรู�ท่ีกระตุ�นให�นักศึกษาเป@นผู�ริเริ่มใน
กระบวนการเรียนรู�  ค�นคว�าเอกสาร แก�ปsญหาตาม 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร> และสรุปองค>ความรู�ได�ด�วย
ตนเอง 
3.  มีการจัดการเรียนรู�ท่ีทันสมัย และมุ%งเน�นให� 
นักศึกษาสามารถคิดค�นงานวิจัยเพ่ือตอบปsญหาต%างๆ 
และสามารถถ%ายทอดไปยังผู�อ่ืนได� 
4.  หลักสูตรได�มาตรฐานตามระบบการประกัน 
คุณภาพด�านการศึกษางานวิจยั และมหาบัณฑิตมี
คุณสมบัติครบถ�วนตามวัตถุประ สงค>ของหลักสูตร 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ%นดินและ
งบประมาณเงินรายได�เพ่ือจัดซ้ือตาํรา สื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ> และวัสดุครุภณัฑ>คอมพิวเตอร>
อย%างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ัน
เรียนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมกับการเรียนรู�
ด�วยตนเองของนักศึกษา 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู�ท่ีมีอยู%เดมิ 
1) หนังสือ/ตํารา 
2) สื่อการเรียนรู� 
3) ครุภณัฑ> 

 

2. บัณฑิต 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห%งชาติ 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการติดตามผล

มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล�ว  โดยการสํารวจถึงความ
พึงพอใจของหน%วยงานท่ีรับมหาบัณฑิตเข�าทํางานใน
หัวข�อต%างๆ คือ ความรู�ทางด�านวิชาการ ความสามารถใน
การคิดแก�ปsญหาเฉพาะหน�า ความสามารถด�าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร>และเทคนิคการทําวิจัยต%างๆ 
ความสามารถในการคิดงานวิจัยใหม%ๆ ความสามารถใน
การเข�ากับเพ่ือนร%วมงาน เป@นต�น แล�วนําผลประเมิน
เหล%าน้ีมาวิเคราะห>เสนอต%อหลักสตูรเพ่ือท่ีจะนํามา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�เป@นท่ีต�องการของ
ตลาดแรงงานต%อไป 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และตดิตามการใช�
ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย>ผู�สอนและผู�เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ 
และตําราไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช�ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของ 
ทรัพยากร 
1)  ประเมินความเพียงพอจากผู�สอน ผู�เรียน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 
2)  จัดระบบติดตามการใช�ทรัพยากร เพ่ือเป@นข�อมูล
ประกอบการประเมิน 
 

 2.2  การได� งานทําหรือผลงานวิจัยของผู� สํ า เร็ จ
การศึกษา 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการติดตามผล
มหาบัณฑิตท่ีจบไปโดยดูเปอร>เซนต>การได�งาน 
ระยะเวลาในการหางาน เปอร>เซนต>การถูกเลือกเข�า
ทํางาน แล�วสอบถามบัณฑิตถึงเหตุผลของการได�หรือ
ไม%ได�งานในการสมัครแต%ละครั้งแล�วนําผลประเมิน
เหล%าน้ีมาวิเคราะห>เสนอต%อหลักสตูรเพ่ือท่ีจะนํามา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�เป@นท่ีต�องการของ
ตลาดแรงงานต%อไป 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการติดตามผลงานการ
เผยแพร%งานวิจยัของมหาบัณฑิตรปูแบบต%างๆ โดย
จํานวนผลงานดังกล%าวต�องเป@นไปตามกําหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ>มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล�วนําจํานวน
ผลงานเผยแพร%เหล%าน้ีมาวิเคราะห>เพ่ือท่ีจะนํามา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�ได�มาตรฐานต%อไป 

3. การบริหารคณาจารย� 
 3.1  การรับอาจารย>ใหม% 

มีการคัดเลือกอาจารย>ใหม%ตามระเบียบและหลักเกณฑ>
ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย>ใหม%จะต�องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขากายวิภาคศาสตร>หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 

 3.2  การมีส%วนร%วมของคณาจารย>ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย>ผู� รับผิดชอบหลักสูตรและผู�สอนจะต�อง
ประชุมร%วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให�ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชาเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือเตรียมไว�สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรกึษาหารือแนวทางท่ีจะทํา
ให�บรรลุเป�าหมายตามหลักสูตรและได�บัณฑิตเป@นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> 
3.3 การแต%งตั้งคณาจารย>พิเศษ  
การแต%งตั้งคณาจารย>ท่ีสอนบางเวลาและอาจารย>พิเศษ 
จะ คํ า นึ ง ถึ ง คุณ วุ ฒิ  ประสบการณ>  และความรู�
ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต%งตั้ง โดยต�องได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ท้ังน้ีต�อง
เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา 
 เกณฑ>การรับนักศึกษาจะสอดคล�องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ>ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  โดยในทุกปg
อาจารย>ประจําหลักสูตรจะร%วมประชุม อภิปราย ถึง
แนวทางและวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข�าศึกษา 
รวมถึงเน้ือหาท่ีจะใช�ในการออกข�อสอบคัดเลือก โดย
อาศัยความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตปsจจุบันซ่ึงจบ
ปริญญาตรีมาจากคณะท่ีต%างกันว%าข�อสอบคัดเลือกควร
มีเ น้ือหาประมาณใดเพ่ือให�เกิดความเป@นธรรมแก%
นักศึกษาทุกคณะท่ีมาสอบเข�า 
3.2  การส%งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดเตรียมเพ่ือ
รองรับนักศึกษาบัณฑิตและพัฒนาให�เกิดคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค>ตามความต�องการหลักสูตร พร�อมท้ัง
ช%วยเหลือและแก�ไขปsญหาต%างๆท่ีเกิดข้ึนระหว%างเรียน 
โดยการจัดเตรียมความพร�อมและความช%วยเหลือใน
ด�านต%างๆ ดังน้ี 
1)  อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษาบัณฑิต โดย
จะช%วยดูแลและแนะนํานักศึกษาบัณฑิตในเรื่องท่ัวไป 
เช%น วิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ให�คําปรึกษา 
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 เก่ียวกับการลงทะเบียน และปsญหาท่ัวไปท่ีนักศึกษา

บัณฑิตประสบในช%วงปgแรกของการศึกษา 
2)  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักซ่ึงจะเลือกโดยนักศึกษา
บัณฑิตเพ่ือเป@นท่ีปรึกษาในการทําวิจัย ซ่ึงอาจารย>ท่ี
ปรึกษาหลักจะคอยดูแลนักศึกษา ให� คํ าปรึกษา 
แก�ปsญหาต%างๆในงานวิจัยให� กับนักศึกษาจนกว%า
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
3)  อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วม จะเป@นท่ีปรึกษา
ในการทําวิจัยนอกเหลือจากอาจารย>ท่ีปรึกษาหลักโดย
จะให�คําแนะนําในการทําวิจัยด�านท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษา
หลักไม%สันทัด รวมท้ังคอยดูแลนักศึกษา ให�คําปรึกษา 
แก�ปsญหาต%างๆในงานวิจัยให� กับนักศึกษาจนกว%า
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

 4)  ผู�ประสานงานรายวิชา จะเป@นผู�ดูแลกํากับการเรียน
การสอนในแต%ละวิชา โดยจะคอยกระตุ�นและให�
คําปรึกษาแก%นักศึกษาในการเรียนวิชาน้ันๆ 
5)  สนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร%วมการประชุมสัมมนา
ต%างๆ เพ่ือเผยแพร%งานผลงานวิจัยของตนเอง เรียนรู�
ศึกษางานวิจัยของคนอ่ืน รวมท้ังเ พ่ือให� นักศึกษา
สามารถสร�างเครือข%ายการวิจัยให�เกิดข้ึน 
6)  กําหนดกิจกรรมเพ่ือให�นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตนเองอย%างต%อเน่ือง เช%น นักศึกษาต�องเข�าฟsงการ
สัมมนาในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยของตนเอง ท่ีจัด
ข้ึนโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยอย%างน�อยเทอมละ 2 ครั้ง 
7)  อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>มีการขอรับทุน
สนับสนุนจากหน%วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ส%วนหน่ึงเพ่ือเป@นค%าใช�จ%ายในงานวิจัย 
และเป@นค%าใช�จ%ายของนักศึกษา เช%น ทุน research 
assistance (RA), ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
บัณฑิตศึกษา รวมถึงทุนภายนอกอ่ืนๆ นอกจากน้ี 
หลักสูตรร%วมกับภาควิชา ยังมีการให�ทุน teaching 
assistance (TA) เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาไม%มีทุน
สนับสนุน ท่ีใกล�จะจบการศึกษา หรือคาดว%าจะจบ
การศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ  
3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1)  นักศึกษาบัณฑิตมีอาจารย>ท่ีปรึกษาคอยให�
คําปรึกษาท้ังในเรื่องการเรียนท่ัวไปและการทําวิจัย ซ่ึง
จะเป@นปsจจัยท่ีจะส%งเสริมให�นักศึกษาเรียนรู�ได�เร็วข้ึน
และมีประสิทธิภาพ 
2)  นักศึกษาเข�าร%วมการประชุมสัมมนาต%างๆ ทําให�เป@น
ท่ีรู� จักของผู� ท่ีทํางานในกลุ%มสาขาเดียวกันทําให�เกิด
เครือข%ายการช%วยเหลือด�วนงานวิจัย 
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 3) นักศึกษาเข�าร%วมกิจกรรมท่ีเป@นการพัฒนาตนเอง
จะทําให�เกิดการพัฒนาทักษะในด�านต%างๆ 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน  
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรเีป@นอย%าง
น�อยท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู�
ด�านวิทยาศาสตร> หรือเทคโนโลยสีารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือการซ%อมบํารุงเครื่องมือ/
การใช�เครื่องมือ 
4.2  การเพ่ิมทักษะความรู�เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ต�องเข�ารับการฝEกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด�านความรู�
วิทยาศาสตร>ท่ีเก่ียวข�อง หรือความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับภาระ
งานอย%างน�อยคนละ1 ครั้งต%อปg 

4. คณาจารย� 
 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย> 
     การประกันคุณภาพในส%วนของการบริหารและพัฒนา

อาจารย>มรีายละเอียด ดังน้ี 
1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต%งตั้งอาจารย>
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย>ประจําหลักสูตร โดยยึด
คุณสมบัติตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
จากน้ันส%งช่ือเพ่ือให�คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะพิจารณาแล�วส%งเรื่องต%อไปยังมหาวิทยาลัย 
2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ�นให� 

 อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจํา
หลักสูตรมีการพัฒนาตนเองเ พ่ือให�มี คุณภาพและ
คุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
โดยสนับสนุนให�มีการขอตําแหน%งวิชาการอย%างต%อเน่ือง 
สนับสนุนการทําวิจัยท้ังภายในและนอกประเทศ 
สนับสนุนการไปอบรมสัมมนา 
4.2  คุณภาพอาจารย> 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรติดตามคุณภาพของ
อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจํา
หลักสตูรในด�านต%างๆ โดยต�องกํากับให�เป@นไปตาม
เกณฑ>มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ได�แก% การมตีําแหน%งทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ> วุฒิ
การศึกษา จากน้ันสอบถามถึงสาเหตุและปsจจัยท่ีส%งผล
ต%อการพัฒนาตนเองของอาจารย>แล�วรวบรวมผล นํามา
วิเคราะห> อภิปรายเพ่ือหาแนวทางแก�ไขเพ่ือท่ีจะพัฒนา
คุณภาพอาจารย>ให�ดีข้ึนต%อไป  
4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย> 
อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ประจํา
หลักสูตรมีการพัฒนาตนเองในด�านต%างๆ ท้ังตําแหน%ง
ทางวิชาการ จํานวนผลงานตีพิมพ> และวุฒิการศึกษา 

5. การสนับสนุนและการให-คําแนะนํานักศึกษา  
 5.1   การให� คําปรึกษาด�านวิชาการ และอ่ืนๆ แก%

นักศึกษา  
       ภาควิชาจัดให�มีระบบอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

ให�แก%นักศึกษาทุกคนก%อนจะมีอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>โดยนักศึกษาท่ีมีปsญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการได�อาจารย>
ประจําหลักสตูรทุกคนให�คําปรึกษาทางวิชาการแก%
นักศึกษามีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให�คําปรึกษาแนะนําใน 

55.    หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรียน 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให�มีเน้ือหาสอดคล�องกับวัตถุประสงค>ของ
หลักสูตร ซ่ึงเน�นความสําคัญทางด�านวิชาการ รวมถึง
การเรียนรู� ของผู�เรียน ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิท่ีผู�เรียนควร
ได�รับ โดยวัตถุประสงค>ของหลักสูตรน้ีจะมีการปรับปรุง
ตามสถานการณ>ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือให�ทันสมัย
ตามความก�าวหน�า และตรงตามความต�องการของ 
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การจัดทํากิจกรรมแก%นักศึกษาอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>ให�คําแนะนําการลงทะเบียนรายวิชาเลือก 
คณะและภาควิชาให�ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานในท่ี
ประชุมเชิงวิชาการท้ังภายในประเทศและต%างประเทศ
แก%นักศึกษา 1 ครั้ง 
5.2  การอุทธรณ>ของนักศึกษา   
1) นักศึกษาสามารถยื่นคําร�องเพ่ือขออุทธรณ>ในกรณีท่ี
มีข�อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 
2)  จัดช%องทางรับคําร�องเพ่ือการขออุทธรณ>ของ
นักศึกษา 
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ>
ของนักศึกษา 

ผู�ใช�มหาบัณฑิต 
5.2  การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
1) คณะกร รมการบริ ห า รหลั กสู ต ร กํ าหนดผู�
ประสานงานรายวิชา จัดทํามคอ.3 และกําหนดผู�สอนท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑ>ท่ีเก่ียวข�อง 
2) คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย>โดย
นักศึกษา 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนว
ทางการแต%งตั้งอาจารย>ท่ีปรึกษาและการช%วยเหลือ
กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร%ผลงานของ
นักศึกษา การแต%งตั้งอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ต�อง
สอดคล�องกับความสนใจในการทําวิทยานิพนธ>ของ 

 นักศึกษา และสอดคล�องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย>
ท่ีปรึกษา 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให�ประเมิน
วิทยานิพนธ>ตามความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ> 
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช%องทางให�
นักศึกษายื่นอุทธรณ>ในกรณีท่ีมีปsญหา 
5.3  การประเมินผู�เรียน 
แนวทางการประเมินผู�เรียน ได�ถูกกําหนดไว�ใน มคอ.2 
ขอ งหลั กสู ต ร   โ ดยการประ เมิ น จะอ� า ง อิ ง กั บ
วัตถุประสงค>ของหลักสูตร รวมถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีผู�เรียนจะ
ได�รับเมื่อเข�าศึกษาในหลักสูตร 

6.  ความต-องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ
พึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิต  

1) มีการสาํรวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตทุกปgเพ่ือ
นําข�อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 
2) มีการสาํรวจการได�งานทําของบัณฑิตทุกปg 
3) มีการสาํรวจเพ่ือประเมินความต�องการของตลาด
งาน สังคม 

6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู- 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร>จัดสรรค%าใช�จ%ายเพ่ือการเรียน

การสอนและการทําวิจัยอย%าง ท่ัวถึง  ได�แก%  การ
พัฒนาการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ>การวิจัย ครุภัณฑ>
และสารเคมีเพ่ือการทําวิจัย การต%อเติมปรับแต%งห�อง
วิจัยและห�องเรียน ค%าใช�จ%ายสําหรับการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาบัณฑิต อาจารย>  และบุคลากรฝ�าย
สนับสนุน 

 6.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมีอยู%เดิม 
 6.2.1  สถานท่ีและอุปกรณ>การสอน 
 มีห�องเรียนสําหรับจัดการเรียนการสอนท้ังภาคบรรยาย

และภาคปฏิบัติ  รวมท้ังมีห�องวิจัยท่ีสอดคล�องกับ
งานวิจัยพร�อมท้ังอุปกรณ>และครุภัณฑ>ท่ีจําเป@น 

 6.2.2  ห�องสมุด 
 สํานักทรัพยากรการเรียนรู�คุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุ น ท ร  ห อ ส มุ ด วิ ท ย า ศ า ส ต ร> สุ ข ภ า พ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> และห�องสมุดภาควิชากาย
วิภาคศาสตร> มีหนังสือ ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส> ท่ี 
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 เก่ียวกับความรู�ทางด�านกายวิภาคศาสตร>ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษราม ท้ังวารสารวิชาการท้ังระดับชาติ
และนานาชาติเก่ียวกับงานวิจัยในด�านต%างๆ เพ่ือเป@น
ฐานข�อมูลในการค�นคว�าเพ่ือการเรียนการสอนและ
ประกอบการทําวิจัยของบัณฑิตศึกษา 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1  ประสานงานกับสํานักทรัพยากรการเรียนรู�เสนอ
ให�มีการจัด ซ้ือหนังสือและตําราในรูปแบบต%างๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือให�มีความทันสมัยและมีจํานวนท่ีเพียงพอ
ต% อ ค ว า ม ต� อ ง ก า ร ใ ช� ง าน ท้ั ง ข อ ง อา จ า ร ย> แ ล ะ
บัณฑิตศึกษา6.3.2  จัดหาสื่อการสอนเพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนให�สะดวกสบายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.3.3  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ>งานวิจัยท่ีมีความจําเป@น
เพ่ือให�การทํางานวิจัยของอาจารย>และนักศึกษามีความ
สะดวกและน%าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน6.4  การประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู� 
1.  มีห�องเรียนและห�องปฏิบัติการด�านการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ 
2.  มีวัสดุและอุปกรณ>ท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ 
3.  มีอุปกรณ>และครภุัณฑ>ท่ีใช�ในการวิจัยอย%างครบถ�วน
และเพียงพอ 

7. ตัวบ)งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 
1. อาจารย>ประจําหลักสตูรอย%างน�อยร�อยละ 80 มีส%วน
ร%วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ท่ี
สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห%งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ>ภาคสนาม(ถ�ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4อย%างน�อยก%อนการเปCดสอนในแต%ละภาคการศึกษาให�
ครบทุกวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม 
(ถ�ามี)ตามแบบ มคอ.5และ  มคอ.6ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปCดสอนให�ครบทุกรายวิชา 
5.    จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปgการศึกษา 

7. ตัวบ)งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
 Indicators) 

1. อาจารย>ผู� รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม
หลักสูตรเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร อย%างน�อยปgการศึกษาละ 2 ครั้ง
โดยต�องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห%งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ>ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย%างน�อยก%อนการเปCดสอนในแต%ละภาค
การศึกษาให�ครบทุกวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการ ของประสบการณ>ภาคสนาม 
(ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมค.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปCดสอนให�ครบทุกรายวิชา 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลัง 
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6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ�ามี) อย%างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปCดสอนในแต%
ละปgการศึกษา 
7. มีการพัฒนา /ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ>การสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู�จากผลการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7ปgท่ีแล�ว 
8. อาจารย>ใหม% )ถ�ามี(ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย>ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย%างน�อยปgละ 1 ครั้ง 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี)  
ได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม%น�อยกว%า
ร�อยละ 50 ต%อปg 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปgสุดท�าย/บัณฑิต
ใหม%ท่ีดีต%อคุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม%น�อยกว%า3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต%อบัณฑิต

ใหม%เฉลี่ยไม%น�อยกว%า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

สิ้นสุดปgการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ�ามี) อย%างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปCดสอนใน
แต%ละปgการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ>การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผล
การดําเนินงานท่ีรายงานในผลการดําเนินการของ
หลักสูตรปgท่ีผ%านมา 
8. อาจารย>ใหม% (ถ�ามี) ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย>ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย%างน�อยปgละ 1 ครั้ง 
10.   จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�า
มี) ไม%น�อยกว%าร�อยละ 50 ได�รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย%างน�อยปgละ 1 ครั้ง 
11.   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปgสุดท�าย/
มหาบัณฑิตใหม%ท่ีมีต%อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม%น�อย
กว%า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12.   ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�มหาบัณฑิตท่ีมีต%อ
มหาบัณฑิตใหม%เฉลี่ยไม%น�อยกว%า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
13.   อาจารย>ผู�สอนในรายวิชาของหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกไม%น�อยกว%าร�อยละ 60 
14.   อาจารย> ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก ทุกคนมี
โครงการวิจัยและได�รับการสนับสนุนจากแหล%งทุน
ต%างๆ 
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ภาคผนวก ข 
 ส)วนท่ี 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 
หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

           ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร>สุขภาพท้ัง
แพทย> พยาบาล ทันตแพทย> เภสัชกร และสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องจําเป@นต�องมีความรู� พ้ืนฐานทางกายวิภาค
ศาสตร> ซ่ึงเป@นวิชาท่ีศึกษาโครงสร�างและหน�าท่ีของ
สิ่งมีชีวิตตั้งแต%ระดับมหกายวิภาค จุลกายวิภาค และชีว
โมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเซลล>เดียวจนถึงมนุษย> แต%ใน
ปsจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากรในสาขากายวิภาค
ศาสตร>อย%างมาก โดยเฉพาะอย%างยิ่ งสถาบันทาง
การแพทย>  เ ช% น  โ ร ง เ รี ยนแพทย> ของกระทรวง
สาธารณสุข คณะแพทย>ศาสตร>ของมหาวิทยาลัยต%างๆ 
วิทยาลัยพยาบาลของแต%ละจังหวัด เป@นต�น ซ่ึงมีความ
ต�องการอาจารย>สาขากายวิภาคศาสตร>เป@นจํานวนมาก
ลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอน
ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>แล�ว ยังมุ%งเน�นการทําวิจัย
และประยุกต>ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร>ทางการแพทย> 
และวิทยาศาสตร>สุขภาพ มาใช�ในการพัฒนางานวิจัย
ด� วย  เ พ่ื อ พัฒนาทรั พยากร ท่ีมี อยู% ขอ งประ เทศ 
โดยเฉพาะของภาคใต�ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีต�องการให�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>
เป@นศูนย>กลางการวิจัย เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการใน
ด�านดังกล%าว 
 กายวิภาคศาสตร>เป@นวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญเป@น
อย%างมากสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร>สุขภาพทุก
สาขาได�แก%  แพทย>  ทันตแพทย>  เภสัช พยาบาล 
กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย> และแพทย>แผนไทย 
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ส ถ า บั น ท า ง ก า ร แ พ ท ย> แ ล ะ
มหาวิทยาลัยต%างๆ เพ่ือเพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการ
แพทย> เพ่ือตอบสนองความต�องการของประเทศ ทําให�
มีความต�องการบุคลากรในสาขากายวิภาคศาสตร>เพ่ิม
มากข้ึน ส%งผลให�ปsจจุบันสาขากายวิภาคศาสตร>ยังขาด
แคลนอาจารย> ดังน้ันการผลิตบุคลากรในสาขากาย
วิภาคศาสตร>จึงเป@นสิ่งจําเป@น การศึกษาทางด�านกาย
วิภาคศาสตร> ประกอบด�วยสาขาย%อย 4 สาขา ได�แก% มห
กายวิภาคศาสตร> คัพภวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร> และ
ประสาทกายวิภาคศาสตร> ซ่ึงการท่ีมีสาขาย%อยหลาย
สาขาทําให�งานวิจัยทําได�หลากหลาย และศึกษาได�ตั้งแต%
ระดับโมเลกุล ระดับเซลล> จนถึงการทํางานของร%างกาย 
ลักษณะโครงสร�างของหลักสูตรน้ี นอกจากจะสอน
ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>กับความรู�ในสาขาอ่ืนๆและ
ยังสามารถนําความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>ในการทํา 

พัฒนาองค>ความรู�ทางกาย
วิภาคศาสตร>  สร�างสรรค>
งานวิจัยและนวัตกรรม 

1. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�ใน
สาขาทางกายวิภาคศาสตร>
และมีความสามารถถ%ายทอด
ความรู�ในสาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร>ได� 

2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�
และความสามารถในการทํา 

     วิจัยพ้ืนฐานและประยุกต>ใช�ใน
ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>
และ วิทยาศาสตร> สุ ขภาพ 
ร ว ม ท้ั ง มี จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร
สร�างสรรค>งานวิจัย 

3.  เพ่ือพัฒนาทักษะในการสร�าง
ง า น วิ จั ย ไ ด� ด� ว ย ต น เ อ ง  
นํ า ไ ป สู% อ ง ค> ค ว า ม รู� ใ ห ม%
ทางด�านกายวิภาคศาสตร>และ
สามารถถ% า ยทอดความ รู�
งานวิจัยให�เป@นประโยชน>ต%อ
ส%วนรวม 

4. เพ่ือเปCดโอกาสให� บุคลากร
ด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพและ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร> สุ ข ภ า พ  ท่ี
ปฏิบัติงานในหน%วยงานต%างๆ 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต�ได�มี
โอกาสเ พ่ิมพูนความรู�และ
พัฒนาตนเอง นําไปสู%การ
พัฒนาองค>กรและชุมชนต%อไป 



 

51 

 

หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
วิจัยทางด�านวิทยาศาสตร>ชีวภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
ท่ีมีอยู%ของประเทศ โดยเฉพาะของภาคใต�ซ่ึงสอดคล�อง
กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี ต� อ ง ก า ร ใ ห�
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>เป@นศูนย>กลางการวิจัย 
เพ่ือความเป@นเลิศทางวิชาการในด�านดังกล%าว 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร> เปCดสอนตั้งแต%ปgการศึกษา 2547 เป@น
ต�นมา หลักสูตรมีการพัฒนาอย%างต%อเน่ือง คณาจารย>มี
งานวิจัยร%วมกับหน%วยงานอ่ืนๆการจัดการเรียนการสอน
มุ% งเน�นให�มีความสอดคล�องกับความต�องการของ
ประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัย และ
เป@นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 เพ่ือเร%งสร�างและพัฒนาบัณฑิตด�านกายวิภาค
ศาสตร>ให�มีความรู�ความชํานาญในสาขาน้ี รวมท้ังเป@นผู�
มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
เป@นนักวิจัยท่ีดีของสังคม 
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ส)วนท่ี 2  ตารางแสดงความสอดคล-องระหว)างวัตถุประสงค�กับรายวิชา 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา หน)วยกิต 
1. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู� ในสาขาทางกาย

วิภาคศาสตร>และมีความสามารถถ%ายทอด
ความรู�ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร>ได� 

 

321-611 
 
321-612 
 
 
321-621 
 
321-631 
 
321-633 
 
321-641 
 

มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>                 
(Human Gross Anatomy) 
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของ
มนุษย>     
(Practical Human Gross 
Anatomy) 
พัฒนาการของมนุษย>                              
(Human Development) 
เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี                          
(Functional Histology) 
เทคนิคทางจุลกายวิภาค        
(Microanatomical Techniques) 
ระบบประสาทของมนุษย>                         
(The Human Nervous System) 

2(2-0-4) 
 

3(0-9-0) 
 
 
 

2(2-0-4) 
 

2(1-3-2) 
 

2(1-3-2) 
 

3(2-3-4) 

2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�และความสามารถใน
การทําวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต>ใช� ในด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพ 
รวมท้ังมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
สร�างสรรค>งานวิจัย 

 

321-633 
 

321-653 
 
 
 

321-681 
 

321-682 
 

321-691 
 

321-692 
 

347-532 
 

318-501 
 
 
 

318-503 
 

318-508 
 

328-507 
 

เทคนิคทางจุลกายวิภาค        
(Microanatomical Techniques) 
กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>                                          
(Applied Anatomy in Biomedical 
Science)   
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1                 
(Seminar in Anatomy I) 
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2                 
(Seminar in Anatomy II) 
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย                   
(Applied Statistics for Research) 
ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>
ชีวภาพ   
(Molecular Biology for Biological 
Science) 
ชีวสารสนเทศ1                     
(Bioinformatics I) 
บทบาทการทํางานของจีโนมิก  
(Functional Genomics) 
เทคนิคอณูชีววิทยา 
(Molecular Biology Techniques) 

2(1-3-2) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

18(0-54-0) 
 

36(0-108-0) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

2(1-2-3) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
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วัตถุประสงค� 
 รายวิชา  

รหัส ชื่อรายวิชา หน)วยกิต 
 328-601 

 
330-602 

 
336-500 

พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล     
(Molecular Genetics) 
เซลล>วิทยาข้ันสูง          
 (Advanced Cell Biology) 
บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>
พ้ืนฐาน   
 (Integrated Basic Biomedical 
Sciences) 

2(2-0-4) 
 

5(4-3-8) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการสร�างงานวิจัยได�ด�วย
ตนเอง  นําไปสู%องค>ความรู�ใหม%ทางด�านกาย
วิภาคศาสตร>และสามารถถ%ายทอดความรู�
งานวิจัยให�เป@นประโยชน>ต%อส%วนรวม 

321-633 
 

321-653 
 
 
 

321-681 
 

321-682 
 

321-691 
 

321-692 
 

347-532 
 

318-501 
 
 
 

318-503 
 

318-508 
 

328-507 
 

328-601 
 

330-602 
 

336-500 

เทคนิคทางจุลกายวิภาค        
(Microanatomical Techniques) 
กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>                                          
(Applied Anatomy in Biomedical 
Science)   
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1                 
(Seminar in Anatomy I) 
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2                 
(Seminar in Anatomy II) 
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย                   
(Applied Statistics for Research) 
ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>
ชีวภาพ   
(Molecular Biology for Biological 
Science) 
ชีวสารสนเทศ1                     
(Bioinformatics I) 
บทบาทการทํางานของจีโนมิก  
(Functional Genomics) 
เทคนิคอณูชีววิทยา 
(Molecular Biology Techniques) 
พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล     
(Molecular Genetics) 
เซลล>วิทยาข้ันสูง   
(Advanced Cell Biology) 
บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>
พ้ืนฐาน   

2(1-3-2) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

18(0-54-0) 
 

36(0-108-0) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

2(1-2-3) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

5(4-3-8) 
 

3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค� 
 รายวิชา  

รหัส ชื่อรายวิชา หน)วยกิต 
  (Integrated Basic Biomedical 

Sciences) 
 

4. เพ่ือเปCดโอกาสให�บุคลากรด�านวิทยาศาสตร>
ชีวภาพและวิทยาศาสตร>สุขภาพ ท่ีปฏิบัติงานใน
หน%วยงานต%างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู�และพัฒนา
ตนเอง นําไปสู%การพัฒนาองค>กรและชุมชนต%อไป 

321-611 
 
321-612 
 
 
 
321-621 
 
321-631 
 
321-633 
 
321-641 
 

321-653 
 
 
 

321-681 
 

321-682 
 

321-691 
 

321-692 
 

347-532 
 

318-501 
 
 
 

318-503 
 

318-508 
 

328-507 
 

มหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>                 
(Human Gross Anatomy) 
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร>ของ
มนุษย>     
(Practical Human Gross 
Anatomy) 
พัฒนาการของมนุษย>                              
(Human Development) 
เน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ี                          
(Functional Histology) 
เทคนิคทางจุลกายวิภาค        
(Microanatomical Techniques) 
ระบบประสาทของมนุษย>                         
(The Human Nervous System) 
กายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>                                          
(Applied Anatomy in Biomedical 
Science)   
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1                 
(Seminar in Anatomy I) 
สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 2                 
(Seminar in Anatomy II) 
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
วิทยานิพนธ>                                        
(Thesis)        
สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย                   
(Applied Statistics for Research) 
ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>
ชีวภาพ   
(Molecular Biology for Biological 
Science) 
ชีวสารสนเทศ1                     
(Bioinformatics I) 
บทบาทการทํางานของจีโนมิก  
(Functional Genomics) 
เทคนิคอณูชีววิทยา 
(Molecular Biology Techniques) 

2(2-0-4) 
 

3(0-9-0) 
 
 
 

2(2-0-4) 
 

2(1-3-2) 
 

2(1-3-2) 
 

3(2-3-4) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

18(0-54-0) 
 

36(0-108-0) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

2(1-2-3) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
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วัตถุประสงค� 
 รายวิชา  

รหัส ชื่อรายวิชา หน)วยกิต 
 328-601 

 
330-602 

 
336-500 

พันธุศาสตร>ระดับโมเลกุล     
(Molecular Genetics) 
เซลล>วิทยาข้ันสูง          
(Advanced Cell Biology) 
บูรณาการวิทยาศาสตร>ชีวการแพทย>
พ้ืนฐาน   
(Integrated Basic Biomedical 
Sciences 

2(2-0-4) 
 

5(4-3-8) 
 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข-อเสนอแนะของผู-ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ผู-ทรงคุณวุฒิท)านท่ี 1 รศ.ดร.สุพิน ชมภูพงษ� 
หน-า ข-อความ แก-ไข 
16 รวมหน%วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน%วยกิต รวมหน%วยกิตตลอดหลักสูตร  38 หน%วยกิต 

คําชี้แจง 
ไม%นับรวมวิชาสัมมนาอีก 2 หน%วยกิต 

16 3.1.4.2 หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2 เพ่ิมเตมิภาษาอังกฤษของแต%ละรายวิชาในข�อน้ีด�วย 
คําชี้แจง 
เน่ืองจากผู�ทรงคุณวุฒิอีกท%านได�แนะนําให�แก�ไขโดยใช�ภาษาใด 
ภาษาหน่ึงให�ตรงกันท้ัง 2 หลักสูตร คือ แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2   จึงได�แก�ไขให�ตรงกัน โดยเปลีย่น หลักสูตร
แผน ก แบบ ก1  เป@นภาษาไทย  

23 Ph.D.(Anatomy), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550 ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร>) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

23 Ph.D. (Biomedical Sciences),  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , 2555 

ปร.ด. (Biomedical Sciences), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ,2555 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

23 Ph.D.(Biomedical Sciences),  
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย ,2554 

ปร.ด.(Biomedical Sciences), จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย ,
2554 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

24 Ph.D. ปร.ด. 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

24 Ph.D. ปร.ด. 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

24 Doctor of Philosophy Ph.D. 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

42 การวิภาคศาสตร>เป@นวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญเป@นอย%าง
มากเป@นอย%างมากสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร>
สุขภาพทุกสาขาได�แก% แพทย> ทันตแพทย> เภสัช 
พยาบาล กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย> 

แก�ไขการพิมพ>ผิดพลาด 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

52 เห็นสมควรว%า ภาควิชาฯ ได�ปรับปรุงหลักสตูรให�มี
ความเป@นนานาชาตมิากข้ึน ตามเหตุผลท่ีอ�าง และได�
แก�ไขหลักสูตรให�เหมาะสมดีข้ึน คงเหลือแต%การ
ผิดพลาดเล็กน�อย ส%วนใหญ%จากการพิมพ>พลาด เสนอ
ให�พิจารณาแก�ไข โดยข้ึนกับภาควิชาฯว%าจะปรับแก�
ตามเสนอหรือไม%เป@นหลัก )เอกสารแนบ(  

เพ่ิมข�อความดังกล%าวลงไป  
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 
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ผู-ทรงคุณวุฒิท)านท่ี 2  รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ�พิศิษฐ� 

หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและข-อมูลท่ัวไปของหลักสูตร  
1. ช่ือหลักสูตร �  
2. ช่ือปริญญา  �  
3. วิชาเอก )ถ-ามี(  �  

4. จํานวนหน%วยกิต 
ท่ีเรียนตลอดหลักสตูร    

�  

5. รูปแบบของหลักสูตร  5.2  ควรมีการเพ่ิมเติมกําหนดให�การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ>เป@น   
      ภาษาอังกฤษ   
คําชี้แจง 
ภาควิชามีนโยบายจะพัฒนาเป@นหลักสูตรนานาชาติในอนาคตอันใกล�  
อย%างไรก็ตามหลักสูตรได�ให�นักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม 
(preceeding) และเขียนต�นฉบับเพ่ือการตีพิมพ> (manuacript) เป@น
ภาษาอังกฤษอยู%แล�ว 
5.4  ถ�าคณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยมีความร%วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต%างประเทศ ซ่ึงมีข�อตกลงความร%วมมือทางวิชาการ )MOU) ในการ
แลกเปลีย่นอาจารย> นิสิต เพ่ือศึกษาและทํางานวิจัยร%วมระหว%าง
มหาวิทยาลยั อาจสามารถกล%าวได�เพ่ือแสดงศักยภาพของหลักสตูร
โดยมีการอ�างอิงถึง MOU 

คําชี้แจง 
คณะมี MOU และทุนสนับสนุนให�อาจารย>และนักศึกษา เพ่ือศึกษาและ
ทํางานวิจัยร%วมระหว%างมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําให�หลักสูตรมีศักยภาพ ซ่ึง
ภาควิชาสามารถส%งอาจารย>และนักศึกษา ไปได� 

6. สถานภาพของหลักสตูร �  
7. ความพร�อมในการเผยแพร%  
   หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

�  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได� 
    เมื่อสําเร็จการศึกษา 

 8.2  นักวิจัย นักวิทยาศาสตร>ด�านชีวเวชศาสตร> ในมหาวิทยาลัย    
      สถาบันวิจัย 
ขอเสนอว)าเปEน 
“นักวิจัย นักวิทยาศาสตร> ผู�เช่ียวชาญประจําห�องปฏิบัติการ ด�านกาย
วิภาคศาสตร>  ด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>และวิทยาศาสตร>สุขภาพ ใน
มหาวิทยาลยั สถาบันวิจัย”  
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

9. ช่ือ ตําแหน%ง และคุณวุฒิ  
    การศึกษาของอาจารย> 
    ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 
� 
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการ 
     สอน 

 
 
 

 

1.  ควรบ%งบอกถึงโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัย ความพร�อมของ infrastructure และ facilities สําหรบั
การวิจัยของนักศึกษาควรระบุครภุัณฑ>บางประเภทท่ีสามารถบ%งช้ี
ศักยภาพของเครื่องมือท่ีนําไปใช�ในการทําวิจัยได�อย%างมีประสิทธิภาพ 

คําชี้แจง 
-   ในส%วนของภาควิชาฯ มีเครื่องมือวิจัยทางด�าน Histology, Molecular, 

Cell culture และมคีรุภณัฑ>เช%น PCR, western blot, proteomics, 
cryostat, microtome ท้ังแบบ manual และแบบ automiatic ฯลฯ 

-   ในส%วนของคณะวิทยาศาตร> มหีน%วยเครื่องมือกลาง ท่ีให�บริการ
หลากหลายท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยของภาควิชาฯ เช%น เครื่องทํานํ้ากลั่น
ท้ังแบบ double distilled water และ ionized water, freeze dryer 
ฯลฯ 

-   ในระดับมหาวิทยาลยั 
1.  มีศูนย>เครื่องมือวิทยาศาสตร> มีเครื่องมือให�บริการหลายอย%างท่ีเก่ียวข�อง

กับงานวิจัยของภาควิชาฯ เช%น กล�องจุลทรรศน>อิเลคตรอน ท้ังแบบ 
TEM, SEM; confocal Microscopy, HPLC ฯลฯ 

2.  มีหน%วยเรือนเลี้ยงสัตว>ท่ีให�บรกิารสัตว>ทดลองหลากหลาย เช%น หนูขาว 
กระต%าย ฯลฯ 
นอกจากน้ีภาควิชายังมีความร%วมมือในการทําวิจัยร%วมภาคอ่ืนๆ ท้ัง

ภายในคณะฯ เอง เช%น ภาควิชาเภสัชวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และร%วมกับ
ภาคอ่ืนๆ ต%างคณะเช%น คณะแพทยศาสตร> คณะเภสัชศาสตร> คณะแพทย>
แผนไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 .สถานการณ>ภายนอกหรือ
การพัฒนาท่ีจําเป@นต�อง
นํามาพิจารณา ในการ
วางแผนหลักสูตร  

 11.2  มีการกล%าวถึง  การพัฒนาหลักสตูรให�มีความเป@นสากลจึงเป@นสิ่ง
สําคัญต%อสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับ
นักศึกษาต%างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศในกลุ%มอาเซียน 

ขอเสนอว)าเปEน  ประเด็นท่ีดี ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ>ของสังคม  นักศึกษาจากประเทศในกลุ%มอาเซียน 

12. ผลกระทบจากข�อ 11.1 
และ 11.2 ต%อการพัฒนา

หลักสตูรและความเก่ียวข�อง
กับพันธกิจของสถาบัน 

  

13. ความสัมพันธ> (ถ�าม)ี กับ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเปCดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

  

หมวดท่ี 2 ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หลักการและเหตผุล  
 

 มีการพิมพ>ผดิพลาดหลายตําแหน%ง ทําให�อ%านไม%ได�ใจความ  ควรปรับปรุง ได�
ทําเป@นส%วนสีแดงไว�ในเอกสาร 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

1.   ปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค>ของหลักสูตร
  

 1.1 ปรัชญา 
นําเสนอมาค)อนข-างยาวมากและเสมือนบอกวัตถุประสงค�อีกคร้ังหนึ่ง 
ผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความรู� ความสามารถทางกายวิภาค
ศาสตร> สามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รักษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะในการวิจัยและประยุกต>ความรู�ทางกาย
วิภาคศาสตร>มาใช�ในการพัฒนางานวิจัยด�านวิทยาศาสตร>การแพทย>และ
วิทยาศาสตร>สุขภาพ และนําความรู�มาพัฒนางานทางด�านกายวิภาคศาสตร> 
ขอเสนอปรับปรุงเปEน 
พัฒนาองค>ความรู�ทางกายวิภาคศาสตร>  (พร�อม) มุ%งสร�างสรรค>งานวิจัยและ
นวัตกรรม  
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 
1.3 วัตถุประสงค> 
เสนอแก�ไข ตามท่ีแสดงในเอกสาร ส%วนท่ีเป@นสีฟ�า ข�อ 1,2,3 ในเอกสารท่ีส%ง
แก�ไขไปให� 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

4. แผนการพัฒนาปรบัปรุง �  

หมวดท่ี 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา และ

การดําเนินการหลักสตูร 
 ควรมีแผนดําเนินการเพ่ือให�มีนิสิตต%างชาติเข�ามาเรียน เช%น การสร�างความ

ร%วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆในอาเซียน 
คําชี้แจง 
คณะร%วมกับภาควิชาฯ มีการประชาสัมพันธ> เช%นการไป road show ใน
ประเทศอาเซียน เช%น มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม%า ลาว เวียดนาม ฯลฯ เป@น
ระยะๆ 

2.  การดําเนินการหลักสตูร 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู�สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปg 
 เสนอว)า  น%ามีจํานวนนักศึกษาท่ีคาดว%าจะรับเข�าศึกษาปgละ 5 คน  ขณะน้ี
เสนอมา 4 คน  อย%างไรก็ตาม  ให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
คําชี้แจง 
จํานวนนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรเป@นจํานวนข้ันต่ํา ถ�าหากมีนักศึกษามา
สมัครมากกว%า 4 คน ก็สามารถรับได�   
2.6  งบประมาณตามแผน 
ท่ีเสนอมาแต%ละปgงบประมาณ  งบประมาณรายจ%ายรวมมีค%ามากกว%า
งบประมาณรายรับ  ตั้งแต%ปgการศึกษา 2560-2564 
เสนอว)า  งบประมาณรายจ%ายให�ตัดงบบุคลากรออก  เพราะเป@น เงินเดือน
ของบุคลากรท้ังหมดในภาควิชา/หลักสูตร ท่ีอาจได�มาจากงบแผ%นดินหรืองบ
เงินรายได�ปกติอยู%แล�ว ซ่ึงมีส%วนในการสอนระดับปริญญาตรี หรือหลกัสูตร
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
คําชี้แจง 
รายรับรายจ%ายยึดตามหลักการคํานวณการประมาณการของคณะฯ 
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

3.  หลักสูตรและอาจารย>ผู�สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.3.1  รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ จํานวน 13 หน%วยกิต แต%ถ�านับท้ังหมดเป@น   

จํานวน 14 หน%วยกิต 
คําชี้แจง 
ได�ปรับเปลีย่นให�หมวดวิชาบังคับเหลือ 12 หน%วยกิต และปรับหน%วยกิต ของ
วิชามหกายวิภาคศาสตร>ของมนุษย>จาก 3 หน%วยกิตเหลือเพียง 2 หน%วยกิต 
และวิชาเน้ือเยื่อวิทยาเชิงหน�าท่ีจาก 3 หน%วยกิต เหลือ 2 หน%วยกิต และ
ปรับวิชาสัมมนาทางกายวิภาคศาสตร> 1 และ 2 จากท่ีไม%นับหน%วยกิต ให�เป@น 
นับหน%วยกิตแทน 
     ในส%วนของวิชาเลือกยังคงให�เลือกจํานวนไม%น�อยกว%า 6 หน%วยกิต และ
ปรับเอาวิชา ชีววิทยาเชิงหน�าท่ีของเซลล>และเอาวิชาหัวข�อพิเศษทางกาย
วิภาคศาสตร> 1 และ 2 ออก โดยใส%วิชากายวิภาคศาสตร>ประยุกต>ด�าน
วิทยาศาสตร>การแพทย>แทน  
3.1.3.1  รายวิชา  
หมวดวิชาบังคับ  จํานวน 13 หน%วยกิต ทําให�งงและสับสน เพราะเขียน
ครอบคลมุท้ังแผน    แผน ก  แบบ ก 1 และแผน  ก  แบบ ก 2 
เสนอว%าน%าจะแยกออกเป@น แผนแบบ แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  บ%ง
บอกไปเลยว%าวิชาบังคับของแต%ละแผนมีอะไรบ�าง 
คําชี้แจง 
เน่ืองจากแผน ก แบบ ก 1 เป@นการทําวิทยานิพนธ> อย%างเดียวไม%มีรายวิชาท่ี
ต�องเรียน จึงไม%ได�แบ%งแยกตามคําแนะนํา อย%างไรก็ตามในในข�อ 3.1.4.1 ได�
แสดงแผนการศึกษาท่ีแยกกันอย%างชัดเจนระหว%าง แผน ก แบบ ก 1 และ 
แผน ก แบบ ก 2 
3.1.2  โครงสร�างหลักสูตร 
แผน  ก  แบบ ก 1                            36 หน%วยกิต 
-  หมวดวิชาบังคับ (ไม%นับหน%วยกิต)          2 หน%วยกิต 
-  วิทยานิพนธ>                 36 หน%วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก 2                  36 หน%วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ                  12 หน%วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ (ไม%นับหน%วยกิต)            2 หน%วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก                    6  หน%วยกิต 
 - วิทยานิพนธ>        18    หน%วยกิต 
คําชี้แจง 
       แก�ไขตามคําแนะนํา แต%ได�เอาหมวดวิชาบังคับ (ไม%นับหน%วยกิต)      
2 หน%วยกิต ออก เน่ืองจากได�เปลีย่นวิชาสัมมนาท่ีไม%นับหน%วยกิตแต%เดิม
เปลี่ยนเป@นนับหน%วยกิตแทน 
3.1.4.1  หลักสตูรแผน ก แบบ ก1  พิมพ>รหัสและรายช่ือวิชาเป@น
ภาษาอังกฤษ 
 
3.1.4.2  หลักสตูรแผน ก แบบ ก2  พิมพ>รหัสและรายช่ือวิชาเป@นภาษาไทย 
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

  เสนอว%าควรต�องทําเป@นรูปแบบท่ีเหมือนกันในหลักสตูรเดียวกัน 
คําชี้แจง 
ได�เปลี่ยนหลักสตูรแผน ก แบบ ก1  เป@นภาษาไทยให�เหมือนหลักสตูรแผน 
ก แบบ ก 2 
   

3.1.5   คําอธิบายรายวิชา เสนอให�ตรวจทานความเรยีบร�อยท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อีกครั้ง  ให�มีรูปแบบการเรยีบเรยีงท่ีชัดเจนและมคีวาม
คงท่ี  
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 
 

3.2.1 อาจารย>ประจําหลักสูตร เสนอ  9 ท%าน    อาจมีจํานวนมากเกินไป
กว%าท่ี มคอ แกนกลางและ สกอ กําหนด    อาจลดจํานวนลงเพ่ือสามารถไป
เป@นอาจารย>ประจําหลักสูตรอ่ืนได�อีก 
 

คําชี้แจง 
         ทางหลักสูตรได�ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย>แต%ละท%านอีกครั้ง 
ทําให�มีการปรับเปลีย่นโยกย�ายอาจารย>ในแต%ละหมวดเหลืออาจารย>ประจํา
หลักสตูร 6 ท%านและอาจารย>ประจํา 5 ท%าน และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย>
ผู�รับผิดชอบด�วยเน่ืองจากอาจารย>คนเดิมบางท%านมคุีณสมบัตไิม%ถึงเกณฑ>ฯ 
(ใส% ดร.จิรวัฒน> แซ%ตัน แทน ดร.ตลุาภรณ> ว%องธวัชชัย) 
 

3.2.2 อาจารย>ประจํา  ลําดับท่ี 3 และ 4   มีวุฒิทางการศึกษา วท.บ.  อาจ
ไม%เข�าหลักเกณฑ>ท่ีจะเป@นอาจารย>ประจําของหลักสูตรมหาบัณฑิตได�    คง
ต�องตรวจสอบหลักเกณฑ>ให�ชัดเจน 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

4.  องค>ประกอบเก่ียวกับ  
    ประสบการณ>ภาคสนาม 

�  

5. ข�อกําหนดเก่ียวกับการทํา  
   โครงงานหรืองานวิจัย  

 นิสิตในหลักสูตรควรมีโอกาสได�รับประสบการณ> ทํางานวิจัยหรือไปเผยแพร%
ผลงานวิจัยในต%างประเทศหรือไม%   ถ�ามีควรกําหนดให�ชัดเจน ว%ามีทุน
สนับสนุนอย%างไร 
คําชี้แจง 
คณะวิทยาศาสตร>มีทุนสนับสนุนให�ไปทําวิจัยและเผยแพร%ผลงานวิจยัใน
ต%างประเทศ (มีประกาศของคณะ เรื่องทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร>ทําวิจัยในต%างประเทศจาก กองทุนวิจัยคณะ 
ปgงบ 2559 ครั้งท่ี 2) 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู� กลยุทธุ>การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะ 
    พิเศษของนิสิต 

�  
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู�ใน   
แต%ละด�าน 

�  

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผดิชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู�จากหลักสตูรสู%รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 ขอให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตรวจสอบ ตาราง Curriculum 
Mapping   ให�ละเอียดและรอบคอบว%าสอดคล�องกับ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษาท่ีกําหนดไว�ท้ังหมดหรือไม% 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 

หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ>  

ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 
�  

2. กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

 ควรกําหนดกรอบหน�าท่ีคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ>ท่ีจะตดิตาม
ความก�าวหน�าอย%างต%อเน่ือง 
ควรมีคณะกรรมการติดตามการสอบความก�าวหน�าของปริญญานิพนธ> 
คําชี้แจง 
มอบหมายให�อาจารย>ประจําหลักสูตรทําหน�าท่ีคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ>ท่ีจะติดตามความก�าวหน�าอย%างต%อเน่ือง และตดิตามการสอบ
ความก�าวหน�าของปริญญานิพนธ>ด�วย 

3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

 ถึงแม�ว%า กําหนดเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>ว%าด�วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคผนวก ฉ  แต%อาจเพ่ิมเติมให�เหมาะสมและ
ชัดเจนมากข้ึน    
- จํานวนผลงานตีพิมพ> 
- คําจํากัดความของวารสารท่ียอมรบั 
- การตีพิมพ>ในวารสารมีมาตรฐานระดับชาติ หรือ นานาชาติ ควร

กําหนดให�แน%นอน  
-  วารสารท่ีมี impact factors ตามมาตรฐานของ ISI หรือ 

Scopus หรืออยู%ในฐานข�อมลูท่ีได�มาตรฐานสากล เป@นการควบคุม
คุณภาพของงานวิจัย 

- ฯลฯ  
คําชี้แจง 
ไม%ได�เพ่ิมเติมตามคําแนะนํา อย%างไรก็ตามหลักสูตรได�ให�นักศึกษามี 
proceeding ในงานประชุมท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาตซ่ึิงมี
ผู�ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงาน  

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย�   
1. การเตรยีมการสําหรับ

อาจารย>ใหม% 
 ส%งเสริมอาจารย>รุ%นใหม%ได�มีโอกาสเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาร%วมเพ่ือให�มทัีกษะ

และประสบการณ>จริงก%อนก�าวเข�ามาเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาหลัก 
คําชี้แจง 
อาจารย>รุ%นใหม%ของภาควิชาทุกคนเป@นท้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาหลักและ/หรือ 
อาจารย>ท่ีปรึกษาร%วม 
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หมวดท่ี 
ความ

เหมาะสม 
แก-ไข 

2. การพัฒนาความรู�และทักษะ
ให�แก%คณาจารย>  �  

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร ระบบ

และกลไก การบริหาร
หลักสตูร  

�   

2. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน  

�  

3. การบริหารคณาจารย> �  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุน

การเรยีนการสอน 
  

5. การสนับสนุนและการให�
คําแนะนํานิสติ 

�  

6. ความต�องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจ 

   ของผู�ใช�บัณฑิต  

�  

7. ตัวบ%งช้ีผลการดาํเนินงาน  
   (Key Performance 

Indicators) 

�  
 
 

หมวดท่ี 8  การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของ

การสอน 
�  

2. การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม  

�  

3. การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสตูร) 

�  

4. การทบทวนผลการประเมิน
และวางแผนปรับปรุง 

�  

 
ภาคผนวก 1 
 

 มีการพิมพ>ผดิพลาดมาก  หลายตําแหน%ง ได�ทําแถบสีฟ�าเข�ม เพ่ือการแก�ไข 
ถ�ามีการแก�ไขบางประเด็น ตามท่ีเสนอไป เช%น  ปรัชญา  วัตถุประสงค>     
คงต�องมาแก�ไขในภาคผนวกด�วย   เพ่ือความสอดคล�องของข�อมูล ได�ทําแถบ
สีฟ�าเข�ม 
คําชี้แจง 
แก�ไขตามคําแนะนํา 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
1. นางสาว นิซาอูดะห�   ระเด)นอาหมัด 

วุฒิ Ph.D. สาขาวิชา Neuroscience 
ตําแหน%งทางวิชาการ รองศาสตราจารย>  

_____________________________ 
 1.  ภาระงานสอน 
  1.1 ภาระงานสอนในปJจจบัุน 
   ระดับปริญญาตรี 

  รายวิชา  หน)วยกิต 
320-111  Introduction to Biological Science    2 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry 1   7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 6 
311-231              Respiratory system (for medical students)  4 
311-241              Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271 Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I (for medical students) 6 
311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II (for medical students)  4 
311-331  Endocrine System and Metabolism (for medical students)  4 
320-211              Human Gross Anatomy     5 
320-251              Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231              Human Microscopic Anatomy    4 
320-241              Human Neuroanatomy      5 
321-111              The Human Body       2 
321-112 Reproductive Science 2 
311-205 Integrated Respiratory System  2 
311-206 Integrated Cardiovascular System  3 
311-207 Integrated Neurological System I 3 
311-208 Integrated Neurological System II 3 
321-491 Project in Anatomy 3 
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ระดับปริญญาโท 
 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy      2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621  Human Development    2 
321-631  Functional Histology      2 
321-633  Microanatomical Techniques     2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science 2 
321-681 
321-682  

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 

321-691  Thesis        18 
 
 2.  ผลงานวิชาการย-อนหลัง 5  ปK 

2.1  ผลงานตีพิมพ� 
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

1. Payanglee K, ChonpathompikunlertP, Panityakul T, Radenahmad N. (2017). Beneficial 
effects of young coconut juice on preserving neuronal cell density, lipid, renal and 
liver profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanagarin Journal of 
Science and Technology.  (39(2): 2016). (In press). 

2. Balit T, Asae A, Boonyoung P, Hiranphan P, Panityakul T, Saeton J, Radenahmad N.  
(2017). Optimal dose and neuroprotective effects of prolong treatment with young 
coconut juice in orchidectomized rats. A preliminary study. Songklanagarin Journal of 
Science and Technology. (In press). 

3. Yorsin S, Kanokwiroon K,  Radenahmad N, Jansakul C. (2016). An up-regulation of 
vascular eNOS and cystathionine--lyase protein expression after 6 weeks oral 
administration of 3, 5, 7, 3΄, 4΄ pentamethoxyflavone to middle-aged male rats. 
Naunyn-Schmiedebery’s Archives of Pharmacology. 389(11): 1183-1194. 

4. Radenahmad, N, Sawangjaroen K, Mitranun W, Sayoh I. (2016). Beneficial effects of 
young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized 

รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy        2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621  Human Development    2 
321-631  Functional Histology      2 
321-633  
321-641 
321-653 

Microanatomical Techniques 
Human Nervous System  
Applied Anatomy in Biomedical Science   

2 
3 
2 

321-681 
321-682 

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 

321-691  Thesis        18 
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rats: Preliminary novel finding. Songklanagarin Journal of Science and Technology. 
38(1): 57-65. 

5. Radenahmad N, Suwansa-ard S, Sayoh I. (2015). Young coconut juice accelerated 
wound healing via downregulating macrophage migratory inhibitory factor (MIF): 
Novel findings. Songklanagarin Journal of Science and Technology. 37(4): 417-423.  

6. Radenahmad N, Boonyoung P, Kamkaew K. Chanchula K, Pornpimol Kirirat P. (2014). 
Effects of young coconut juice on the number of argyrophil cells in gastrointestinal 
tract of male rats. Novel preliminary finding. Songklanagarin Journal of Science and 
Technology. 36(6): 599-606. 

7. Yorsin S, Kanokwiroon K, Radenahmad N, Jansakul C. (2014). Effects of Kaempferia 
parviflora rhizomesdichloromethane extract on vascular functions in middle-aged 
male rat. Journal of Ethopharmacology. 156: 162-174. 

8. Chongsa W., Radenahmad, N Jansakul C., (2014). Six weeks oral gavage of a 
Phyllanthus acidus leaf water extract decreased visceral fat, the serum lipid profile 
and liver lipid accumulation in middle-aged male rats. Journal of Ethopharmacology. 
155(1):396-404. doi: 10.1016/j.jep.2014.05.039. 

9.  Rattanaburee P, Amnuaikit T, Radenahmad N,  Puripattanavong J. (2014).  
Phytochemical study and its quantity and quality of fresh and freeze-dried young 
coconut juice (Cocos nucifera L.).  Advanced Materials Research. 884-885: 490-493. 

10. Radenahmad N, Sayoh I, Saleh F, Sawangjaroen K, Subhathirasakul P, Boonyoung P,    
Rundorn W,Mitranun W. (2012). Young coconut juice can accelerate the healing 
process of cutaneous wounds.  BMC Complementary and Alternative Medicine. 12: 
252.  

2.1.2  ระดับชาติ 
1. Radenahmad N, Saetan J, Balit T, Asae T, Eksomtramate M, Ruangsri P. (2016). Young 

coconut juice, a potential therapeutic agent for andropausal men: Novel findings. 
20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Bangkok, Thailand, December 14-
16. (Invited speaker and chairperson on 16th December, 2016) 

2. Payanglee K, Radenahmad N. (2016). Effects of young coconut juice on preserving 
pyramidal neurons density in the cerebral cortex of ovariectomized rats: a 
preliminary study. 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Bangkok, 
Thailand, December.14-16.  

3. Patcharee M, Boonyoung P, Chanchula K, Radenahmad N. (2016). Effects of young 
coconut juice on the numbers of goblet cells in the stomach of ovariectomized rats. 
Microscopy Society and Anatomy Association of Thailand (APMC11/MST33/AAT39 
Conference), Phuket, Thailand, May 23-27. 

4. Binlateh T, Boonyoung P, Chanchula K, Radenahmad N. (2016). Effects of young 
coconut juice on the numbers of argyrophil endocrine cells in the stomach of 
ovariectomized rats. The Microscopy Society and Anatomy Association of Thailand 
(APMC11/MST33/AAT39 Conference), Phuket, Thailand, May 23-27. 

5. Bueraheng N, Suwaluck S, Radenahmad N. (2016). Effects of Young Coconut Juice 
on Increasing skin thickness, collagen size and number of hair follicles in 
ovariectomized rats. The National and International Graduate Research Conference. 
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Graduate school, Khonkaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Indonesia. Khonkaen, Thailand, January 13-17. 

6. Jiangsakul J, Radenahmad N, Wongsuwanlert M. (2015). Effects of young coconut 
juice on calcium-absorbing cells and vitamin D receptors in stomach of 
ovariectomized rats. The 36th National Graduate Research Conference. Chiangmai, 
Thailand, October 29-31. 

7. Yooprasert P, Boonyoung P, Chanchula K, Nuanplab S, Radenahmad N. (2015). 
Young coconut juice reduces bone loss in ovariectomized rats by reducing osteoclast 
activity via estrogen receptors. Proceedings of the 38th Annual Conference of the 
Anatomy Association of Thailand, Pattaya, Chonburi, Thailand, June 24-26. 

8. Balit T, Boonyoung P, Chanchula K, Hiranphan P, Radenahmad N. (2015). Effects of 
young coconut juice on preserving neuronal density of prefrontal cortex and 
hippocampus of orchidectomized rats. Proceedings of the 38th Annual Conference of 
the Anatomy Association of Thailand, Pattaya, Chonburi, Thailand, June 24-26. 

9. Radenahmad N, Sawangjaroen K, Puripattanavong J, Mitranun W. (2014). Young 
coconut juice, a potential therapeutic agent for postmenopausal women: Novel 
findings. 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) "Agriculture, Food and 
Nutrition for Health and Wellness", Ubon Ratchathani, Thailand, December 1-3. 

10. Puriwatanakul K, Subhadhirasakul P, Radenahmad N, Kirirat P. (2014). A simple 
method for demonstrating deep structures of human brains.  Proceedings of the 37th 
Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand, Pitsanulok, Thailand, 
May 7-9. 

11. Payanglee K, Boonyoung P, Kamkaew K, Chanchula K, Nualplab S, Radenahmad N. 
(2014). Effects of young coconut juice on prevention of neuronal cell death in 
ovariectomized rats.Proceedings of the 37th Annual Conference of the Anatomy 
Association of Thailand, Phitsanulok, Thailand, May 7-9. 

12. Chittrakarn S, Radenahmad N, Udomuksorn W, Kaewsara S. (2014). Methanolic 
extract of kratom (Mitragyna speciosa Korth.) leaves prevent gastric ulcer formation in 
rats.  5th Asian Pacific Regional ISSX Meeting. 

13. Chongsa W, Radenahmad N, Jansakul C. (2013). Effects of chronic oral administration 
of Phyllanthus acidus extract on plasma glucose and lipid profiles 
and blood pressure in middle-aged male rats. Internatioanl Graduate Research 
Conference 2013. Chiangmai, Thailand. December 20. 

14. Rattanaburee P, Amnuaikit T, Radenahmad  N and PuripattanavongJ. (2013). 
Phytochemical study and its Quantity and Quality of Fresh and Freeze-dried Young 
Coconut Juice (Cocos nucifera L.). 2013 The 3rd International Conference on 
Biotechnology, Chemical and Technical Engineering.  Hongkong, December 12-13. 

15. Radenahmad N, Yusuh M, Boonyoung P, KamkaewK, ChanchulaK,  Kirirat P. (2013). 
Young coconut juice increased the numbers of argyrophil endocrine cells in the 
gastrointestinal tract of  orchidectomized male rats. The 8th Joint Seminar on 
Biomedical Sciences. Kunming Medical University, Kunming, China. October 14-17. 

16. Radenahmad N, Yusuh M, Sawangjaroen K, Boonyoung P. (2012). Beneficial effects of 
young coconut juice feeding on lipid profile, serum protein level and renal 
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metabolism in orchidectomized rats. 2nd International Anatomical Sciences and Cell 
Biology Conference,Chiangmai, Thailand, December 8-10. 

17. Yusuh M, Radenahmad N, Sawangjaroen K, Boonyoung P. (2012). Young coconut juice 
can accelerate the cutaneous wound healing of male rats via estrogen receptors.  Proceedings 
of the 35th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand 2012, 
Mookdaharn, Thailand, May 2-4. 

2.2  อนุสิทธิบัตร  
1.  เครื่องดื่มเสรมิสุขภาพ (Functional drink) นํ้าใบมะยม และนํ้ามะพร�าวอ%อน กุมภาพันธ> 2550 เลขท่ี  

4761 
2.3   หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 

  - 
 2.4  รางวัลท่ีเคยได-รับ 
 2.4.1  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านงานวิจัย 

1. รางวัลนักวิจัยท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับคณะวิทยาศาสตร> มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> ในงานวันวิทย>
ภาคภูมิ ประจําปg 2560 

2. รางวัลนักวิจัยท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับคณะวิทยาศาสตร> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ในงานวันวิทย>
ภาคภูมิ ประจําปg 2559 

3. รางวัลนักวิจัยร%วมท่ีได�รับรางวัลการนําเสนอผลงานระดับชาติ ในวันคุณค%าสงขลานครินทร> ครั้งท่ี 2 
ประจําปg 2558 

4. รางวัลนักวิจัยท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับคณะวิทยาศาสตร> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ในงานวันวิทย>
ภาคภูมิ ประจําปg 2558 

5. รางวัลนักวิจัยท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับคณะวิทยาศาสตร> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ในงานวันวิทย>
ภาคภูมิ ประจําปg 2556 

6. รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานเผยแพร%ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ในวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.  
ครั้งท่ี 7 ประจําปg 2556 

7. รางวัลนักวิจัยท่ีค�นพบสิ่งใหม%ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม%ของโลก (Novel finding) ในวันนักวิจัยและ
นวัตกรรม ม .อ  ครั้งท่ี 6 ประจําปg 2555 

 2.4.2 รางวัลท่ีเคยได-รับด-านการเรียนการสอน 
  1.  รางวัล Professor Nantawan Promplin Award ของสมาคมกายวิภาคศาสตร>แห%งประเทศไทย 

 Puriwathanakul K , Subhadhirasakul  P,  Radenahmad N, Kirirat P.  A Simple Method 
for Demonstrating  Deep Structures of Human Brains 37th AAT Annual Conference 
May 7-9, 2014 

2.5  อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
      2.5.1   ผลงานเผยแพร)ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปK 2555 ชื่อผลงาน 

1. รู�ไปโม�ด เรื่องนํ้ามะพร�าว 
     2.  ใครไม%ป�วยยกมือข้ึน เรื่องนํ้ามะพร�าวอ%อน 
2.5.2  ได-รับเชิญเปEน invited speaker และเปEน chairman ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     
         18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) "Agriculture, Food and Nutrition for 
          Health and Wellness"  ในห�วข�อเรื่อง “Young coconut juice, a potential therapeutic 
          agent for postmenopausal women: Novel findings.”  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon   
          Ratchathani, Thailand, December 1-3, 2014. 
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2.5.3  ได-รับเชิญเปEน invited speaker และเปEน chairman ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)"Traditional Medicine, Functional 
Food, Nutrition, National Health Product, and Spiritual Healing: Additional Tools For 
Healthcare Delivery"  ในห�วข�อเรื่อง  “Young coconut juice, a potential therapeutic 
agent for andropausal men: Novel findings.” ณ โรงแรมรามาการ>เด�น Bangkok, THAILAND 
December 14-16, 2016. 

2.5.4  ได-รับเชิญเปEน invited speaker และเปEน chairman ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
The 34th MST Annual Conference  ในห�วข�อเรื่อง “Young coconut juice, a possible 
supplementary agent in preventing Alzheimer pathology, osteoporosis and skin aging 
in ovariectomized rats: Novel findings” ณ โรงแรม Grand Mercue Fotune Bangkok, 
Thailand. 31st May-2nd June, 2017. 
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2  นางอุราพร  วงศ�วัชรานนท� 
 วุฒิ    Ph.D. สาขาวิชา Biomedical Sciences 
 ตําแหน%งทางวิชาการ ผู�ช%วยศาสตราจารย>  
 1.  ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปJจจบัุน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน)วยกิต 
320-111  Introduction to Biological Science    2 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry 1   7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 6 
311-231              Respiratory system (for medical students) 4 
311-241              Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271 Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I  

(for medical students)   
6 

311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

4 

311-331  Endocrine System and Metabolism (for medical students)  4 
320-211              Human Gross Anatomy     5 
320-251              Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231              Human Microscopic Anatomy    4 
320-241              Human Neuroanatomy      5 
311-201 Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy  4 

 ระดับปริญญาโท 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy     2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621  Human Development   2 
321-631  Functional Histology     2 
321-633  Microanatomical Techniques    2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science 2 
321-681  Seminar in Anatomy I     1 
321-682 Seminar in Anatomy II 1 
321-691 Thesis       18 
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 1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy     2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621  Human Development   2 
321-631  Functional Histology     2 
321-633  Microanatomical Techniques    2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied in Biomedical Science 2 
321-681 
321-682  

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 

321-691 Thesis      
  

18 

 2.  ผลงานทางวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 
2.1  ผลงานตีพิมพ� 

  2.1.1 ระดับนานาชาติ 
1. Bunratsami S, Udomuksorn W, Kumarnsit E, Vongvatcharanon S, Vongvatcharanon U. 

(2015). Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing 
parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica. 117, 163-175. 

2. Issuriya A, Kumarnsit E, Wattanapiromsakul C, Vongvatcharanon U. (2014).  
Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal 
loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus. Acta Histochem. 
116, 1443-53. 

3. Wirakiat W, Udomuksorn W, Vongvatcharanon S, Vongvatcharanon U. (2012).  Effects 
of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of 
ovariectomized rats. Acta Histochemica. 114, 46-54. 

 2.1.2    ระดับชาติ 
1. Thaikoed S, Hayeeyahya W, Sukjan Inthanuchit K, Binalee F, Udomuksorn W, 

Kumarnsit E, VongvatcharanonS, Vongvatcharanon U. (2015). Effects of Butea 
superba Roxb. replacement on morphology and functions of brain regions involved 
in learning and memory of  orchidectomized male rats. 38th AAT Annual Conference, 
Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, June 24-26. 

2. Tadsaichol N, Udomuksorn W, Kumarnsit E, VongvatcharanonS, Vongvatcharanon U. 

(2015). Effects of Pueraria Extract (Pueraria mirifica) on the structure and function of 
the brain associated with depression. 38th AAT Annual Conference, Proceedings of the 
Anatomy Association of Thailand, June 24-26. 

3. Thaikoed S, Hayeeyahya W, Sukjan Inthanuchit K, Binalee F, Udomuksorn W, 
Kumarnsit E, VongvatcharanonS, Vongvatcharanon U. (2015). Effects of Butea 
superba Roxb. replacement on morphology and functions of brain regions involved 
in learning and memory of  orchidectomized male rats. 38th AAT Annual Conference, 
Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, June 24-26. 
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4. Tadsaichol N, Udomuksorn W, Kumarnsit E, VongvatcharanonS, Vongvatcharanon U. 
(2015). Effects of Pueraria Extract (Pueraria mirifica) on the structure and function of 
the brain associated with depression. 38th AAT Annual Conference, Proceedings of the 
Anatomy Association of Thailand, June 24-26. 

5. Hayeeyahya W, Sukjan K, Binalee F, Udomuksorn W, Kumarnsit E, VongvatcharanonS, 
Vongvatcharanon U. (2014). Effects of Pueraria mirifica replacement on morphology 
and functions of brain regions involved in learning and memory of ovariectomized 
female rats. 37th AAT Annual Conference, Proceedings of the Anatomy Association of 
Thailand, May 7-9. 

6. Binalee, F, Udomuksorn W, Kumarnsit E, Vongvatcharanon S, Vongvatcharanon U. 
(2014). Effects of ethanolic extract of Butea superb Roxb. on contractility of 
orchidectomized rat skeletal muscles.  2nd IASCBC & 36th AAT Annual Conference, 
Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, December 6-8. 

7. Sukjan K, Udomuksorn W, Kumarnsit E, Vongvatcharanon S, Vongvatcharanon U. 
(2012). Effects of ethanolic extract of Pueraria mirifica on estrogen levels and 
functions of ovariectomized rat skeletal muscles.  2nd IASCBC & 36th AAT Annual 
Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, December 6-8. 

2.2 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หุ%นจําลองเซลล> สําหรับการเรียนการสอนแบบมเีสยีงบรรยาย เลขท่ีคําขอ 1503000852 

 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
 - 
 2.4  รางวัลท่ีเคยได-รับ 
 2.4.1  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านงานวิจัย 

1. รางวัล BEST PRESENTATION 
 Niyomrat K, Udomuksorn W, Kumarnsit K, Vongvatcharanon S, Vongvatcharanon U. 

Effects of Pueraria mirifica extracton depression-like behavior and density of 
dopaminergic neurons in ovariectomized  mouse brain. APMC11 / MST33 / AAT39 
Conference, May 23-27, 2016, PA21. 

2. รางวัล BEST POSTER AWRD 
 Hayeeyahya W, Sukjan K, Binalee F, Udomuksorn W, Kumarnsit E, Vongvatcharanon S, 

Vongvatcharanon U.. Effects of Pueraria mirifica replacement on morphology and 
functions of brain regions involved in learning and memory of ovariectomized female 
rats. 37th AAT Annual Conference, Proceedings of the Anatomy Association of Thailand, 
May 7-9, 2014, p 78-80. 

 2.4.2  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านการเรียนการสอน 
1. ผลงานสื่อการสอน เซลล>พูดได�ได�รบัรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ>และนวัตกรรม ในงาน 

2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) ณ ประเทศไต�หวัน  และ
ได�รับรางวัล Special Prize จากประเทศโปแลนด> 

 2.5   อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสอืพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
    - 
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3.  พ.ท.หญิงวิภาพรรณ  ขิมมากทอง 
 วุฒิ  ปร.ด. สาขาวิชา Biomedical Sciences 
 ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
 1.   ภาระงานสอน 
  1.1 ภาระงานสอนในปJจจบัุน 
  ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน)วยกิต 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry 1   7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 6 
311-231              Respiratory system (for medical students)  4 
311-241              Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271 Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I (for medical students) 6 
311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II (for medical students)  4 
311-331  Endocrine System and Metabolism (for medical students)  4 
320-211              Human Gross Anatomy     5 
320-251              Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231              Human Microscopic Anatomy    4 
320-241              Human Neuroanatomy      5 

 ระดับปริญญาโท 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy     2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621  Human Development    2 
321-631  Functional Histology      2 
321-633  Microanatomical Techniques     2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science 2 
321-681  
321-682 

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 

321-691  Thesis        18 
1.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชา  หน)วยกิต 
321-631  Functional Histology      2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-681  
321-682 

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 
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2.  ผลงานวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 
2.1  ผลงานตีพิมพ� 

2.1.1 ระดับนานาชาติ 
1. Anupunpisit V, Petpiboolthai H, Khimmaktong W. (2015). Microvasculature 

Improvement of Heart in Diabetic Rats with Curcumin Supplementation. J Med 
Assoc Thai. 98(11): S74-S83. 

2. Khimmaktong W, Petpiboolthai H, Sriya P, Anupunpisit P. (2014). Effects of 
Curcumin on Restoration and Improvement of Microvasculature Characteristic in 
Diabetic Rat’s Choroid of Eye. J Med Assoc Thai. 97(2): S39-S46. 

2.1.2 ระดับชาติ 
 - 

2.2 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
 - 

 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1. วิภาพรรณ ขิมมากทอง. 2557. เรื่อง Shoulder girdle หน�า 1-8 Lecture Note On Preclinic:  วิทยาลัย

แพทยศาสตร>พระมงกุฎเกล�า โครงการตําราวิทยาลัยแพทยศาสตร>พระมงกุฎเกล�า บรรณาธิการ วิชัย  ประยูร
วิวัฒน>, กมลทิพย>  นิลคุปต>, นิสามณี  สัตยาปsน และภานุวิชญ>  พุ%มหิรัญ. นําอักษรการพิมพ> กรุงเทพฯ.  ISBN 
978-616-7388-57-1 

2.4 รางวัลท่ีเคยได-รับ 
 2.4.1.  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านวิจัย 

1.  วิภาวี  อนุพันธ>พิศิษฐ>, วิภาพรรณ ขิมมากทอง. การนําเสนอผลงานวิจัย ดีมากแบบบรรยาย ด�าน
วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของ Curcumin สารในขมิ้นชันท่ีมีผลต%อ
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร�างหลอดเลือดท่ีสมองในภาวะแทรกซ�อนของโรคเบาหวาน. HERP 
CONGRESS II: The Secondary Higher Education Research Promotion Congress. 22-24 
ม .ค  . 2557.กรุงเทพมหานคร หน�า 54 (โดยทุนสํานักบริหารโครงการส%งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห%งชาติ สกอ . ประจําปgงบประมาณ 2556-2557) 

2.5  อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
 - 
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4.   นางสาวศุภิตา ธนะเศวตร 
  วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา Anatomy and Structural Biology 
  ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
 1. ภาระงานสอน 
 1.1    ภาระงานสอนในปJจจุบัน 
  ระดับปริญญาตรี 
  รายวิชา        หน)วยกิต 
  230-241 Human Neuroanatomy  5 
  311-205 Integrated Cardiovascular and Respiratory System I   3 
  311-206 Integrated Cardiovascular and Respiratory System II   2 
  311-207 Integrated Neurological System I   3 
  311-208 Integrated Neurological System II   3 
  311-211 Introduction to Medical Sciences    4 
   (for medical students) 
  311-231 Respiratory system (for medical students)   4 
  311-241 Cardiovascular system (for medical students)   4 
  311-261  Digestive System and Nutrition   6 
  311-271  Urinary and Reproductive system   6 
  311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior I    6 
   (for medical students) 
  311-322 Nervous System, Locomotor and Behavior II   4 
   (for medical students) 
  311-331 Endocrine system and Metabolism    4 
   (for medical students) 
  320-111  Introduction to Biological Science   2 
  320-121 Human Anatomy   3 
  320-211 Human Gross Anatomy   5 
  320-231 Human Microscopic Anatomy   4 
  320-251 Practical Human Gross Anatomy   3 
  321-211  General Anatomy for Nursing students   4 
  321-221  Anatomy for Pharmacy students   4 
  321-491 Project in Anatomy   3 
  ระดับปริญญาโท 
  รายวิชา   หน)วยกิต 

321-611 Human Gross Anatomy   2 
321-612 Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development   2 

  321-633 Microanatomical Techniques   2 
  321-641 Human Nervous System   3 
   321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science                                 2 
  321-681 Seminar in Anatomy I   1 
  321-682 Seminar in Anatomy II   1 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  รายวิชา   หน)วยกิต 
  321-611 Human Gross Anatomy  2 
  321-612 Practical Human Gross Anatomy  3 
  321-621 Human Development  2 
  321-633 Microanatomical Techniques  2 
  321-641 Human Nervous System  3 
  321-681 Seminar in Anatomy I  1 
  321-682 Seminar in Anatomy II  1 
   
 2.  ผลงานวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 
  2.1   ผลงานตีพิมพ� 
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

1. Choosri N, Tanasawet S, Chonpathompikunlert, Sukketsiri W. (2016). Apium graveolens 
extract attenuates adjuvant induced arthritis by reducing oxidative stress. Journal of 
Food Biochemistry. doi:10.1111/jfbc.12276 

2. Sukketsiri W, Sawangjaroen K, Tanasawet S. (2016). Anti-apoptotic effects of phyllanthin 
against alcohol-induced liver cell death. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 
15(5): 981-988. 

3. Sukketsiri W, Chonpathompikunlert P, Tanasawet S, Choosri N, Wongtawatchai T. 
(2016). Effects of Apium graveolens Extract on the Oxidative Stress in the Liver of 
Adjuvant-Induced Arthritic Rats. Preventive Nutrition and Food Science. 21(2): 79-84. 

  2.1.2  ระดับชาติ 
1. Choosri N., Tanasawet S., Chonpathompikunlert P., Sukketsiri W. (2014) Anti-arthritic  

activity of methanolic extract of Apium graveolen in Complet Freund’s Adjuvant 
induced arthritis in rats. Proceeding of the 36th Congress on Pharmacology of Thailand, 
Bangkok, Thailand,  

2. Boonruamkaew P, Sukketsire W, Tanasawet S, Chonpathompilunlert P. (2015) 
Ameliorative effect of Apium graveolens L. on scopolamine-induced amnesia mice. 
The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine, Khon Kaen, 
Thailand. 

3. Kongprasom U, Tanasawet S, Sretrirutchai S, Sukketsiri W. 2015). Cutotoxicity of 
aqueous and methanolic leaves extract of pseuderanthemum palatiferum (Nees) 
Radlk. on human non small cell lung A549 cells. Proceeding of the 37th Congress on 
Pharmacology of Thailand, Ubon Ratchathani, Thailand. 

4. Ritto D, Tanasawet S, Klaypradit W, Sretrirutchai S, Sukketsiri W. (2015) Proliferative 
effect of astaxanthin and astaxantin liposome from white shrimp shell in skin  
keratinocyte cells. Proceeding of the 37th Congress on Pharmacology of Thailand, 
Ubon Ratchanthani, Thailand. 

 2.2  สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
  - 
 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
  - 
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 2.4 รางวัลท่ีเคยได-รับ 
  - 

2.5  อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม  
  -  
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5.   นายจิรวัฒน� แซ)ตัน 
 วุฒิ   ปร.ด. สาขาวิชา Anatomy and Structural Biology 
 ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
 1.  ภาระงานสอน 
          1.1  ภาระงานสอนในปJจจบัุน 
  ระดับปริญญาตรี 
  รายวิชา     หน)วยกิต 
  230-241 Human Neuroanatomy    5 
  311-205 Integrated Cardiovascular and Respiratory System I    3 
  311-206 Integrated Cardiovascular and Respiratory System II    2 
  311-207 Integrated Neurological System I    3 
  311-208 Integrated Neurological System II     3 
  311-231 Respiratory system (for medical students)     4 
  311-241 Cardiovascular system (for medical students)    4 
  311-261  Digestive System and Nutrition    6 
  311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior I     6 
   (for medical students) 
  311-322 Nervous System, Locomotor and Behavior II    4 
   (for medical students) 
  311-331 Endocrine system and Metabolism(for medical students)   4 
  320-121 Human Anatomy    3 
  320-211 Human Gross Anatomy    5 
  320-231 Human Microscopic Anatomy    4 
  320-251 Practical Human Gross Anatomy    3 
  321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
  321-221  Anatomy for Pharmacy students    4 
  321-491 Project in Anatomy    3 
  ระดับปริญญาโท 
  รายวิชา            หน)วยกิต 
  321-611 Human Gross Anatomy   2 
  321-631 Functional Histology   2 
  321-641 Human Nervous System    3 
             321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science                             2 
  321-681 Seminar in Anatomy I    1 
  321-682 Seminar in Anatomy II    1 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา                หน)วยกิต 
321-611 Human Gross Anatomy    2 
321-631 Functional Histology    2 
321-641  Human Nervous System    3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science    2 
321-681 Seminar in Anatomy I    1 
321-682 Seminar in Anatomy II    1 
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2.  ผลงานวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 
  2.1  ผลงานตีพิมพ� 
  2.1.1 ระดับนานาชาติ  

1. Suwansa-ard S, Kankuan W, Thongbuakaew T, Saetan J, Kornthong N, Kruangkum T, 
Khornchatri K, Cummins SF, Isidoro C, Sobhon P. (2016). Transcriptomic analysis of 
the autophagy machinery in crustaceans. BMC Genomics. 17:587 

2. Thongbuakaew T. Saetan J, Suwansa-ard S, Kankoun W, Sumpownon C, Parhar I, 
Meeratana P, Sobhon P, Sretarugsa P, (2016). The existence of kisspeptin-like 
peptides and effects on ovarian development and maturation in the giant freshwater 
prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture 455: 50-62. 

3. Senarai T, Saetan J, Tamtin M, Weerachatyanukul W, Sobhon P, Sretarugsa P. (2016). 
Presence of gonadotropin-releasing hormone-like peptide in the central nervous 
system and reproductive organs of the male blue swimming crab, Portunus 
pelagicus, and its effect on spermatogenesis. Cell Tissue Res. 365(2):265-277. 

4.  Kruangkum T, Vanichviriyakit R, Chotwiwatthanakun C, Saetan J, Tinikul Y,  
Wanichanon C, Cummins SF, Hanna PJ, Sobhon P. (2015). Spermatophore affects the 
egg-spawning and egg-carrying behavior in the female giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii.Animal Reproduction Science, 161: 129-137 

5. Khornchatri K, Kornthong N, Saetan J, Tinikul Y, Chotwiwatthanakun C, Cummins SF, 
Hanna PJ, Sobhon P. (2015) Distribution of serotonin and dopamine in the central 
nervous system of the female mud crab, Scylla olivacea (Herbst). Acta histochemica, 
117(2): 196-204. 

6. Kornthong N, Tinikul Y, Khornchatri K, Saeton J, Magerd S, Suwansa-Ard S, Kruangkum 
T, Hanna PJ, Sobhon P. (2014). Neuronal classification and distribution in the central 
nervous system of the female mud crab, Scylla olivacea. Micros Res Tech.77: 189-
200 

  2.1.2  ระดับชาติ  
1.  Tamtin M, Wille M, Saeton J, Kademuan K, Tanasomwang V, Sobhon P, Sorgeloos P. 

(2013). Current status of crab larviculture in Thailand and development of a diet for 
domesticated broodstock. In larvi 2013, 6th fish and shellfish larviculture symposium, 
Ghent University, Belgium, September 2-5. 

  2.2  สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
   - 
 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 2.4 รางวัลท่ีเคยได-รับ 
  - 
 2.5  อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
   - 

-  
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจํา 

 
1.   นางพรพิมล  คีรีรัตน�   

วุฒิ   วท.ม. สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร> 
ตําแหน%งทางวิชาการ ผู�ช%วยศาสตราจารย> 

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปJจจบัุน 

  ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา              หน)วยกิต 

320-213  Human Anatomy for Dentistry    4 
320-214 Human Biology and Pathology for Dentistry 1  7 
321-211  General Anatomy for Nursing students   4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students    4 
320-121  Human Anatomy      3 
311-203  Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity 2 
311-207  Integrated Neurological System I    3 
311-208  Integrated Neurological System II    3 
321-491  Project in Anatomy     3 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students) 4 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students) 4 
311-231    

 
311-232   

 
311-261 
311-311 

 
311-312   

 
320-211 
320-252  
320-231 
320-241   
321-111    
321-112                                                                                                                          

Respiratory and Cardiovascular system I (for medical 
students) 
Respiratory and Cardiovascular system II  
(for medical students) 
Urinary and Reproductive Systems (for medical students) 
Nervous System, Locomotor and Behavior I  
(for medical students) 
Nervous System, Locomotor and Behavior I, II  
(for medical students) 
Human Gross Anatomy 
Practical Human Gross Anatomy for Dentistry Students 
Human Microscopic Anatomy 
Human Neuroanatomy  
The Human Body  
Reproductive Science 

4 
 
4 
 
6 
5 
 
4 
 
5 
3 
4 
5 
2 
2 

 ระดับปริญญาโท 
รายวิชา     หน)วยกิต 
321-611 Human Gross Anatomy 2 
321-612 Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development 2 
321-641 Human Nervous System 3 
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 1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611 Human Gross Anatomy 2 
321-612 Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development 2 
321-641 Human Nervous System 3 

   
2.  ผลงานทางวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 
    2.1   ผลงานตีพิมพ� 

2.1.1    ระดับนานาชาติ 
1. Vittayakittipong P, Jarudejkajon J, Kirirat P, Chaijaroonkhanarak W, Chaisiwamongkol K. 

(2015). Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the 
mandible: a cadaveric study. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 
45(8): 960-963. 

2. Radenahmad  N, Boonyoung P, Kamkaew K, Chanchula K, Kirirat P. (2014). Effects of 
young coconut juice on the number of argyrophil cells in gastrointestinal tract of 
male rats. Novel preliminary finding. Songklanagarin Journal of Science and 
Technology. 36(6): 599-606. 

3. Vittayakittipong P, Nurit W, Kirirat P. (2012). Proximal tibial bone graft: the volume of 
cancellous bone, and strength of decancellated tibias by the medial approach.   
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 41(4), 531-536. 

            2.2.2       ระดับชาติ 
          1.    Chaicharoonkhanarak W, Ratanasuwan S, Amarttayakong P, Kirirat P, Chaichun A,  

Pannangrong W, Welbat JU, Namking M. (2016). Variations of morphology of glenoid 
cavity in Thais, Srinagarind Medical Journal. 31(5). 

       2.2  สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
  - 

       2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
  - 

       2.4  รางวัลท่ีเคยได-รับ 
  2.4.1  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านงานวิจัย 

1.  รางวัลงานวิจัยด�านสื่อการสอน 
2.  รางวัล Professor Nantawan Promplin Award ซ่ึงเป@นรางวัลท่ีให�กับงานวิจัยด�านสื่อการเรียนการสอน 

ของสมาคมกายวิภาคศาสตร>แห%งประเทศไทย  
     Puriwathanakul K , Subhadhirasakul  P,  Radenahmad N, Kirirat P  A Simple Method for 

Demonstrating Deep Structures of Human Brains 37th AAT Annual Conference May 7-9, 
2014 

2.4.1 รางวัลท่ีเคยได-รับด-านการเรียนการสอน 
1.   อาจารย>ตัวอย%างด�านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ประจําปg 2558 

       2.5  อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชมุ 
              - 
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2.  นายพินิจ ทวีธรรมเสวี 
    วุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร> 
    ตําแหน%งทางวิชาการ ผู�ช%วยศาสตราจารย> 
    1.  ภาระงานสอน 
        1.1 ภาระงานสอนในปJจจบัุน 
                  ระดับปริญญาตรี 

   รายวิชา  หน)วยกิต 
320-111  Introduction to Biological Science    2 
320-213  Human Anatomy for Dentistry     4 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry    7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
311-201  Introduction to Basic Science for Physical Therapy   4 
311-202  Integrated Musculoskeletal System: Upper Extremity  2 
311-203  Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity  2 
311-204  Integrated Musculoskeletal System: Head and Trunk 2 
311-205  Integrated Respiratory System  2 
311-206  Integrated Cardiovascular System   3 
311-208  Integrated Neurological System II     3 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 6 
311-231              Respiratory system (for medical students) 4 
311-241 Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271  Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-207  Integrated Neurological System I     3 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I  

(for medical students)  
5 

311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students) 

5 

311-331  Endocrine System and Metabolism  
(for medical students)  

4 

320-211              Human Gross Anatomy  5 
320-231              Human Microscopic Anatomy     4 
320-241              Human Neuroanatomy       5 
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ระดับปริญญาโท 
   รายวิชา  หน)วยกิต 

321-611  Human Gross Anatomy      2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development    2 
321-631  Functional Histology      2 
321-641  Human Nervous System     3 

           1.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   รายวิชา  หน)วยกิต 

321-611  Human Gross Anatomy      2 
321-612  Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development    2 
321-631  Functional Histology      2 
321-641  Human Nervous System     3 

 
2. ผลงานวิชาการย-อนหลัง 5  ปK 

1.1 ผลงานตีพิมพ� 

2.1.1  ระดับนานาชาติ 
1.   Pongtippatee P, Laburee K, Thaweethamsewee P, Weerachartayanukul W,  

Asuvapongpatana S, Hiranphan H, Withyachumnarnkul B. (2012). Triploided Penaeus 
monodon: Sex Ratio and Growth Rate. Aquaculture. 356-357:7-13. 

2.1.2   ระดับชาติ 
 - 

        2.2   สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
                 - 
        2.3   หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
                 - 
        2.4   รางวัลท่ีเคยได-รับ 
      - 
        2.5   อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
                - 
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3.    นางพรสวรรค� ดวงสุวรรณ� 
     วุฒิ    ปร.ด. สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร> 
     ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
     1.   ภาระงานสอน 
     1.1  ภาระงานสอนในปJจจุบัน 
                 ระดับปริญญาตรี 

  รายวิชา  หน)วยกิต 
320-111  Introduction to Biological Science    2 
320-213  Human Anatomy for Dentistry     4 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry 1   7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection 

(for medical students) 
6 

311-231              Respiratory system (for medical students) 4 
311-241              Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271 Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I  

(for medical students)   
5 

311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

5 

311-331  Endocrine System and Metabolism (for medical students)  4 
320-211              Human Gross Anatomy     5 
320-251              Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231              Human Microscopic Anatomy    4 
320-241              Human Neuroanatomy      5 
321-111              The Human Body       2 

     ระดับปริญญาโท 
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611 Human Gross Anatomy 2 
321-612 Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development 2 
321-631  Functional Histology      2 
321-633  Microanatomical Techniques     2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science                    2 
321-681 
321-682  

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II      

1 
1 
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          1.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611 Human Gross Anatomy 2 
321-612 Practical Human Gross Anatomy 3 
321-621 Human Development 2 
321-631  Functional Histology     2 
321-633  Microanatomical Techniques    2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science                    2 
321-681 

      321-682  
Seminar in Anatomy I     
Seminar in Anatomy II 

1 
1 

 
      2.   ผลงานทางวิชาการย-อนหลัง 5 ปK 

    2.1   ผลงานตีพิมพ� 
2.1.1  ระดับนานาชาติ 
     1.  Pongtippatee P, Putthawat W, Duangsuwan P, Weerachartyanukul W,     
         Withyachumnarnkul B. (2012). Hatching envelope formation in the egg of the       
         blacktiger shrimp, Penaeus monodon (Decapoda,Penaeidae). Aquaculture Research.   
         44(9):1358-1369. 
2.1.2   ระดับชาติ 

1. Duangsuwan P, Puriwattanakul K. (2016). Double superior vena cava in Thai 
cadaver. Proceeding of the 11th Asia-Pacific Microscopy Conference/ 33rd 
Microscopy Society/ 39th Anatomy Association-of Annual Conference, Phuket, 
Thailand. May 23-27. 

2. Duangsuwan P, Nualplab M, Puriwattanakul K. (2015). Epithelium Para rubber 
Models: An Educational Tool for 3D Histological Learning Resource. Proceeding of 
the 38th Anatomy Association of Thailand Annual Conference, Chonburi, Thailand. 
June 24-26. 

3. Mukdee S, Plirat W, Sinkitcharoenchai W, Duangsuwan P. (2014). Morphometrical 
Study of the Thyroid Cartilage in Thai. Proceeding of the 37th Anatomy Association 
of Thailand Annual Conference, Phitsanulok, Thailand. May 7-9. 

4. Plirat W, Somchok M, Sinkitcharoenchai W, Duangsuwan P. (2014). Anatomical 
Variations of Thyroid Gland in Thai. Proceeding of the 37th Anatomy Association of 
Thailand Annual Conference, Phitsanulok, Thailand. May 7-9. 

1.2 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 - 

   2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.  พรสวรรค� ดวงสุวรรณ�, 2558, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 321-211 กายวิภาคศาสตร>ท่ัวไป (General    
     Anatomy), โรงพิมพ>ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> หาดใหญ% สงขลา, 150 หน�า. 

     2.4  รางวัลท่ีเคยได-รับ 
           2.4.1  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านงานวิจัย 

1. รางวัล The Winner in Transmission Electron Microscopy Photo Contest ในงาน “The 11th 
Asia-Pacific Microscopy Conference/ the 33rd Annual Conference of the Microscopy 
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Society of Thailand/ the 39th Annual Conference of the Anatomy Association of 
Thailand” ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในระหว%างวันท่ี 23-27 พฤษภาคม 2559 จากผลงานเรื่อง 
“Turtle in the Sea” โดย ดร.พรสวรรค> ดวงสุวรรณ>  

2.4.2  รางวัลท่ีเคยได-รับด-านการเรียนการสอน 
1. รางวัลรองศาสตราจารย>นายแพทย>นันทวัน พรหมผลิน ผลงานวิชาการแบบโปสเตอร>ด�านสื่อการสอน 

ในงาน “The 38th Anatomy Association of Thailand Annual Conference” ณ จังหวัดชลบุรี 
ประเทศไทย ในระหว%างวันท่ี 24-26 มิถุนายน 2558 จากผลงานเรื่อง “ Epithelium Para rubber 
Models: an Educational Tool for 3D Histological Learning Resource” โดย ดร.พรสวรรค> 
ดวงสุวรรณ> (หัวหน�าโครงการ) นายมานพ นวลพลับ และ นายโกศล ภูริวัฒนกุล 

2. รางวัลอาจารย>ตัวอย%างด�านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร> ประจําปg 2554 ในงาน “ วันเชิดชู
ครู ส งขลานครินทร> ” ณ ศูนย>ประ ชุมนานาชาติ  ฉลองสิ ริ ร าชสมบัติ ค รบ  60 ปg 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> วันท่ี 16 มกราคม 2555 

2.5 อ่ืนๆ ผลงานท่ีออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 

      - 
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4.   นางสาวตุลาภรณ�   ว)องธวัชชัย 
     วุฒิ ปร.ด. สาขาวิชา Biomedical Sciences 
     ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
      1.   ภาระงานสอน 
      1.1  ภาระงานสอนในปJจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 
                  รายวิชา    หน)วยกิต 
  230-241 Human Neuroanatomy  5 
  311-205 Integrated Cardiovascular and Respiratory System I  3 
  311-206 Integrated Cardiovascular and Respiratory System II  2 
  311-207 Integrated Neurological System I  3 
  311-208 Integrated Neurological System II  3 
  311-211 Introduction to Medical Sciences   4 
   (for medical students) 
  311-231 Respiratory system (for medical students)  4 
  311-241 Cardiovascular system (for medical students)  4 
  311-261  Digestive System and Nutrition  6 
  311-271  Urinary and Reproductive system  6 
  311-321 Nervous System, Locomotor and Behavior I   6 
   (for medical students) 
  311-322 Nervous System, Locomotor and Behavior II  4 
   (for medical students) 
  311-331 Endocrine system and Metabolism   4 
   (for medical students) 
  320-111  Introduction to Biological Science  2 
  320-121 Human Anatomy  3 
  320-211 Human Gross Anatomy  5 
  320-231 Human Microscopic Anatomy  4 
  320-251 Practical Human Gross Anatomy  3 
  321-211  General Anatomy for Nursing students  4 
  321-221  Anatomy for Pharmacy students  4 
  321-491 Project in Anatomy  3 
  ระดับปริญญาโท 
         รายวิชา                                                                                  หน)วยกิต 
  321-611 Human Gross Anatomy  2 
  321-621 Human Development  2 
                  321-631       Fuctional Histology                                                                2 
  321-633 Microanatomical Techniques  2 
  321-641 Human Nervous System  3 

 321-653       Applied Anatomy in Biomedical Science                                    2 
  321-681 Seminar in Anatomy I  1 
  321-682 Seminar in Anatomy II  1 
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            1.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
                    รายวิชา   หน)วยกิต 
  321-611 Human Gross Anatomy  2 
  321-621 Human Development  2 
                   321-631        Fuctional Histology                                                              2 
  321-633 Microanatomical Techniques  2 
  321-641 Human Nervous System  3 

321-653        Applied Anatomy in Biomedical Science                                 2 
  321-681 Seminar in Anatomy I  1 
  321-682 Seminar in Anatomy II  1 
  321-653        Applied Anatomy in Biomedical Science                                 2 
 
      2.   ผลงานวิชาการย-อนหลงั  5 ปK 
            2.1  ผลงานตีพิมพ� 

       2.1.1  ระดับนานาชาติ 
1. Wongtawatchai T, Sarsutham K, Sukketsiri W, Tipmanee V, Chonpathompikunlert P. 

(2016). Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. 
International Food Research Journal (accepted) 

2. Sukketsiri W, Chonpathompikunlert P, Tanasawet S, Choosri N, Wongtawatchai T. 
(2016). Effects of Apium graveolens Extract on the Oxidative Stress in the Liver of 
Adjuvant-Induced Arthritic Rats. Preventive Nutrition and Food Science. 21(2): 79-84. 

 

        2.1.2  ระดับชาติ 
 1.   Wongtawatchai T, Sarsutham K, Sukketsiri W, Tipmanee V, Chonpathompikunlert, P. 

(2016). Anti-stress effects of Apium graveolen in immobilization rat. Proceeding of the 
10th FENS Forum, Copenhagen, Denmark, July 2-6. 

2.2   สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
        - 
2.3   หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 

1. ดร.ตลุาภรณ> ว%องธวัชชัย. รยางค>ส%วนล%าง (Lower limb) เอกสารประกอบการสอน, สงขลา:
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร>. 133 หน�า 

2.4   รางวัลท่ีเคยได-รับ 
        - 
2.5   อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสอืพิมพ� /สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม  
        - 
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5.   นางสาวจงดี นพรัตน� 
     วุฒิ    Ph.D. สาขาวิชา  Anatomy and Cell Biology 
     ตําแหน%งทางวิชาการ อาจารย> 
     1.   ภาระงานสอน 
           1.1   ภาระงานสอนในปJจจุบัน 
            ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา  หน)วยกิต 
320-111  Introduction to Biological Science    2 
320-214  Human Biology and Pathology for Dentistry 1   7 
321-211  General Anatomy for Nursing students    4 
321-221   Anatomy for Pharmacy students     4 
320-121  Human Anatomy      3 
320-222 Embryology 2 
311-211  Introduction to Medical Sciences (for medical students)  4 
311-221  Body Defense, Immunity and Infection (for medical students) 6 
311-231              Respiratory system (for medical students)  4 
311-241              Cardiovascular system (for medical students)   4 
311-261 Digestive System and Nutrition (for medical students)  6 
311-271 Urinary and Reproductive Systems (for medical students)  6 
311-321              Nervous System, Locomotor and Behavior I  

(for medical students) 
6 

311-322              Nervous System, Locomotor and Behavior II  
(for medical students)  

4 

311-331  Endocrine System and Metabolism (for medical students)  4 
320-243 Human Neuroanatomy in Dentistry 2 
320-211              Human Gross Anatomy     5 
320-251              Practical Human Gross Anatomy  3 
320-231              Human Microscopic Anatomy    4 
320-241              Human Neuroanatomy      5 
311-201 Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy  4 

   
                ระดับปริญญาโท 

รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy      2 
321-631  Functional Histology      2 
321-633  Microanatomical Techniques     2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science 2 
321-681  
321-682 

Seminar in Anatomy I 
Seminar in Anatomy II     

1 
1 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา  หน)วยกิต 
321-611  Human Gross Anatomy      2 

     321-631 Functional Histology      2 
321-633  Microanatomical Techniques     2 
321-641 Human Nervous System 3 
321-653 Applied Anatomy in Biomedical Science 2 
321-681  Seminar in Anatomy I      1 
321-682  Seminar in Anatomy II      1 

   
     2.   ผลงานวิชาการย-อนหลงั 5 ปK 
           2.1  ผลงานตีพิมพ� 
        2.1.1   ระดับนานาชาติ   

1.  Nopparat J, Zhang J, Lu J.P, Chen Y.H, Zheng D, Neufer D, Fan J, Hong H, Boykin C, 
Lu Q. (2014). δ-Catenin, a Wnt/δ-Catenin modulator, reveals inducible mutagenesis 
promoting cancer cell survival adaptation and metabolic reprogramming. Oncogene. 
34(12): 1542-1552. 

              2.1.2   ระดับชาติ  
                         - 
          2.2   สิทธิบัตร/ อนุสิทธบัิตร 
                   - 
          2.3   หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
                   - 
          2.4   รางวัลท่ีเคยได-รับ 
        - 
          2.5   อ่ืนๆ ผลงานออกสื่อหนังสือพิมพ�/สิ่งพิมพ�/ทางวิทยุ/โทรทัศน�/นําเสนอในท่ีประชุม 
                   - 
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ภาคผนวก ฉ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว)าด-วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 

---------------------------------- 
 
 เพื่อให�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> มีความสัมพันธ>สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ี
ต�องการความรู�แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดขึ้นได�ต�องมีการค�นคว�าและวิจัยท่ีเข�มแข็งการทําวิจัยต�องสามารถตอบสนองความต�องการของมนุษย> สังคม 
และส่ิงแวดล�อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>จึงต�องสร�างนักวิจัยให�กับสังคม โดยเป@นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเองตลอด
ชีวิต และนําความรู�ที่ได�ไปช%วยเหลือสังคมด�วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ดังน้ัน จึงสมควรให�ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให�เหมาะสม และสอดคล�องกับ
เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> พ  .ศ . 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 346 (2/2556) เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ> 2556 จึงวางระเบียบไว�ดังต%อไปน้ี 

ข�อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว%า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว%าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ . 2556  
ข�อ 2 ระเบียบน้ีให�ใช�สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ท่ีเข�าศึกษาต้ังแต%ปgการศึกษา 2556 
เป@นต�นไป 
ข�อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข�อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดท่ีมีอยู%ก%อนระเบียบฉบับน้ี และมีความกล%าวในระเบียบน้ีหรือท่ี
ระเบียบน้ีกล%าวเป@นอย%างอื่น หรือท่ีขัดหรือแย�งกับความในระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
ข�อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน%วยงานท่ีเทียบเท%า ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู�อํานวยการวิทยาลัยผู�อํานวยการสถาบัน หรือผู�บริหารหน%วยงานท่ี
เทียบเท%าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 2 “หน%วย
กิตสะสม” หมายถึง หน%วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให�ครบตามหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจํา ของวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือหน%วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู% 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 

ข�อ 5 ให�อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป@นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมี ข�อสงสัย หรือมิได�ระบุไว�ใน
ระเบียบน้ี หรือในกรณีมีความจําเป@นต�องผ%อนผันข�อกําหนดในระเบียบน้ีเป@นกรณีพิเศษให�อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับ
มอบหมายเป@นผู�วินิจฉัยและให�ถือเป@นท่ีสุด แล�วรายงานให�สภาวิชาการทราบ 
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หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข�อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให�ดําเนินการดังน้ี 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป@นผู�กาํหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน�าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน�าท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข�อง 

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให�มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข�องกับหลายคณะ 

ข�อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให�ดําเนินการดังน้ี 

7.1 การจัดการศึกษาตลอดปgการศึกษาโดยไม%แบ%งภาคแต%ละปgการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม%น�อยกว%า 30 สัปดาห> 

7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ%งเป@นภาค 

7.2.1 ระบบทวภิาค แต%ละปgการศึกษาแบ%งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต%ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม%น�อยกว%า 15 สัปดาห> 

7.2.2 ระบบไตรภาค แต%ละปgการศึกษาแบ%งออกเป@น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต%ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม%น�อยกว%า 12 สัปดาห> 

7.2.3 ระบบจตุรภาค แต%ละปgการศึกษาแบ%งออกเป@น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต%ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม%น�อยกว%า 10 สัปดาห> 

7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระบบการจัดการศึกษาต%างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร�อนได�ตามความ
จําเป@นของแต%ละหลักสูตร 

7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อน เป@นการจัดการศึกษาปgละหน่ึงภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม%น�อยกว%า 8 สัปดาห> 

ข�อ 8 การคิดหน%วยกิต สําหรับแต%ละรายวิชา 

8.1 ระบบตลอดปgการศึกษา 

8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช�บรรยายหรืออภิปรายปsญหาไม%น�อยกว%า 30 ช่ัวโมงต%อปgการศึกษาให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม%น�อยกว%า 60 ช่ัวโมงต%อปgการศึกษาให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.1.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝEก ไม%น�อยกว%า 90 ช่ัวโมงต%อปgการศึกษาให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม%น�อยกว%า 90 ช่ัวโมงต%อปgการศึกษา 
ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.1.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม%น�อยกว%า 90 ช่ัวโมงต%อปgการศึกษาให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 8.1.6 1 หน%วยกิตระบบ
ตลอดปgการศึกษาเทียบได�กับ 2 หน%วยกติระบบทวิภาคหรือ 30/15 หน%วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน%วยกิตระบบจตุรภาค 

8.2 ระบบทวิภาค 

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎ ีท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายปsญหาไม%น�อยกว%า 15 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติให�มีค%าเท%ากับ1หน%วยกิต 

8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม%น�อยกว%า 30 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.2.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝEก ไม%น�อยกว%า 45 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 
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8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทําโครงงาน หรือกจิกรรมน้ันไม%น�อยกว%า 45 ช่ัวโมงต%อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.2.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม%น�อยกว%า 45 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�ค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

 8.3 ระบบไตรภาค 

 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภปิรายปsญหาไม%น�อยกว%า 12 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม%น�อยกว%า 24 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

 8.3.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช�เวลาฝEก ไม%น�อยกว%า 36 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม%น�อยกว%า 36 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

 8.3.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม%น�อยกว%า 36 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.3.6 1 หน%วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได�กับ 12/15 หน%วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน%วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได�กบั 5 หน%วยกิต ระบบไตรภาค 

8.4 ระบบจตุรภาค 

8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎ ีท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายปsญหาไม%น�อยกว%า 10 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม%น�อยกว%า 20 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.4.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช�เวลาฝEก ไม%น�อยกว%า 30 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากบั 1 หน%วยกิต 8.4.4 การทําโครงงาน
หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม%น�อยกว%า 30 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติให�มีค%าเท%ากับ 
1 หน%วยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม%น�อยกว%า 30 ช่ัวโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค%าเท%ากับ 1 หน%วยกิต 

8.4.6 1 หน%วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได�กับ 10/15 หน%วยกิตระบบทวภิาค หรือ 2 หน%วยกิตระบบทวภิาค เทียบได�กับ 3 หน%วยกิตระบบจตุรภาค 

ข�อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ%งเป@น 2 แผน คือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา )Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน%วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไม%
น�อยกว%า 9 หน%วยกิตต%อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวภิาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม%เต็มเวลา )Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน%วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร 
น�อยกว%า 9 หน%วยกิตต%อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวภิาค 

การเปล่ียนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

ข�อ 10 หลักสูตรหน่ึงๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได� สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดแผนการศึกษาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 2  
หลักสูตร 

 
ข�อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป@น
หลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท%ามาแล�ว 
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีส%งเสริมความก�าวหน�าทางวชิาการและหรือการวิจยัในสาขาวิชาต%างๆ ในระดับสูง
กว%าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และ
เป@นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปg หรือ ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเท%ามาแล�ว 
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีส%งเสริมการสร�างองค>ความรู�ใหม%และหรือความก�าวหน�าทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาต%างๆ ในระดับสูงกว%าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ข�อ 12 โครงสร�างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให�มีจํานวนหน%วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม%น�อยกว%า 24 
หน%วยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให�มีจาํนวนหน%วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม%น�อยกว%า 36 หน%วยกิตโดยแบ%งการศึกษาเป@น 2 แผน คือ 

แผน ก เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ> ดังน้ี 
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 36 หน%วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให�ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได� โดยไม%นับหน%วยกิต แต%ต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 18 หน%วยกิต และศึกษารายวิชาไม%น�อยกว%า 12 หน%วยกิต ไม%เกิน 18 
หน%วยกิต ท้ังน้ี ยกเว�นหลักสูตรทางวิชาชีพให�เป@นไปตามสาขาวิชาชีพกําหนด 

แผน ข เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษารายวิชาโดยไม%ต�องทําวิทยานิพนธ> แต%ต�องทําสารนิพนธ> )การศึกษาอิสระ (ไม%
น�อยกว%า 6 หน%วยกิต 
ท้ังน้ี สาขาวิชาใดเปCดสอนหลักสูตรแผน ข จะต�องมีหลักสูตร แผน ก ด�วย 

12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
ให�มีจํานวนหน%วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม%น�อยกว%า 48 หน%วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท%า และไม%น�อยกว%า 72 หน%วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท%าท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
หลักสูตรน้ีมี 2 แบบ คือ 

แบบ 1 เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวจิยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ>ทีก่%อให�เกิดองค>ความรู�ใหม% หลักสูตรอาจกาํหนดให�มี
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได� โดยไม%นับหน%วยกิต แต%ต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท%าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 48 
หน%วยกิต 
แบบ 1.2 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท%าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 72 
หน%วยกิต 

ท้ังน้ี วิทยานิพนธ>ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต�องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
แบบ 2 เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวจิยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ>ที่มีคุณภาพสูงและก%อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่เติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท%าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 36 
หน%วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม%น�อยกว%า 12 หน%วยกิต 
แบบ 2.2 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท%าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม%น�อยกว%า 48 
หน%วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม%น�อยกว%า 24 หน%วยกิต 
ท้ังน้ี วิทยานิพนธ>ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต�องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ข�อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต%ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให�เป@นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรแต%ไม%เกิน 3 ปgการศึกษา 
13.1.2 ปริญญาโท ให�เป@นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร แต%ไม%เกิน 5 ปgการศึกษา 
13.1.3 ปริญญาเอก ให�เป@นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีให�มีระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน 8 ปg
การศึกษา และนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ให�มีระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน 6 ปgการศึกษา 
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13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต%ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม%เต็มเวลา หรือท่ีจัดการศึกษาแบบอื่น ให�มีระยะเวลา
การศึกษาเป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข�อ 14 การประกันคุณภาพให�ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให�ชัดเจน ซ่ึงอย%างน�อยประกอบด�วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

14.1 การบริหารหลักสูตร 
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
14.3 การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานักศึกษา 
14.4 ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตและมีการดําเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และให�อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน�าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน�าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข�องแต%ละหลักสูตรต�องจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองปgละ 1 คร้ัง เสนอต%อคณบดีต�นสังกัดและแจ�งให�บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

ข�อ 15 การพัฒนาหลักสูตร 
15.1 ให�ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด�านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป@น
ระยะๆ อย%างน�อยทุกๆ 5 ปg และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย%างต%อเน่ืองทุก 5 ปg 
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีระบุไว�ในระเบียบน้ี ให�
ดําเนินการโดยจัดทําเป@นประกาศมหาวิทยาลัยแล�วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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หมวด 3  
อาจารย�ระดบับณัฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
ข�อ 16 อาจารย>ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด�วย 

16.1 อาจารย>ประจํา หมายถึง ข�าราชการ พนักงาน หรือผู� ท่ีมหาวิทยาลัยแต%ง ต้ังให�ปฏิบั ติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ทําหน�าท่ีหลักด�านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี
เปCดสอน 

16.2 อาจารย>ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับมอบหมายให�เป@นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร โดยทําหน�าท่ีอาจารย>ผู�สอนและหรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน 

16.3 อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย>ประจําหลักสูตรท่ีได�รับมอบหมายให�เป@นผู�รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน�าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข�อง  

16.4 อาจารย>ผู�สอน หมายถึง ผู�ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต%งต้ังจากอาจารย>ประจําหรืออาจารย>พิเศษ ให�ทําหน�าท่ีสอนใน
รายวิชาหรือบางหัวข�อในแต%ละรายวิชา 

 16.5 อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับการแต%งต้ังโด ยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาด�านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให�สอดคล�องกับ
หลักสูตรและแนวปฏิบัติต%างๆตลอดจนเป@นท่ีปรึกษาของนักศึกษาในเร่ืองอื่นตามความจําเป@นและเหมาะสม โดยให�อาจารย>ท่ีปรึกษา
ท่ัวไปทําหน�าท่ีจนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก หรืออาจารย>ที่ปรึกษาสารนิพนธ> 

16.6 อาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก )Major advisor) หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับแต%งต้ังโดยคณะกรรมการประจํา
คณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให�รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู�เพื่อวิทยานิพนธ>ของนักศึกษาเฉพาะราย เช%น 
การพิจารณาเค�าโครง การให�คําแนะนําและควบคุมดูแลรวมท้ังการประเมินความก�าวหน�า การสอบวิทยานิพนธ> และการตีพิมพ>
เผยแพร%ผลงานวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา 

16.7 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วม  )Co-advisor) หมายถึง อาจารย>ประจํา หรืออาจารย>พิเศษท่ีได�รับแต%งต้ังโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน�าท่ีร%วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก
ในการพิจารณาเค�าโครง รวมท้ังช%วยเหลือให�คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย>ที่ปรึกษาสารนิพนธ> หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับแต%งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย>ท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 16.6 และ 16.7 สามารถทําหน�าท่ีเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ>ได�
ด�วย โดยให�รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู�เพื่อสารนิพนธ>ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมท้ังการประเมินความก�าวหน�าและการสอบสาร
นิพนธ>ของนักศึกษา 

16.9 ผู�ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู�ที่มิได�เป@นอาจารย>ประจํา ให�ทําหน�าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วม หรือสอน ในกรณีท่ี
เป@นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป@นอย%างยิ่ง สามารถเป@นอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักได� โดยอนุโลมผู�ทรงคุณวุฒิต�อง
ได�รับแต%งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผู�เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู�ที่มิได�เป@นอาจารย>ประจํา ให�ทําหน�าท่ีบางส%วนในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยผู�ที่ได�รับแต%งต้ังน้ันไม%มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน%งทางวิชาการตามท่ีกําหนดในหน�าท่ีน้ันๆ แต%มีความเช่ียวชาญ หรือ
ความชํานาญเฉพาะท่ีเป@นประโยชน>อย%างยิ่งโดยตรงต%อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายน้ันๆ ท้ังน้ีหากจะแต%งต้ังให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ> จะต�องเป@นผู�มีความรู� ความเช่ียวชาญและประสบการณ>สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป@นท่ียอมรับในระดับหน%วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด�านน้ันๆโดยให�เป@นไปตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน และหน%วยงานท่ีเกี่ยวข�องกําหนด แต%หากจะแต%งต้ังให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักต�อง
เป@นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท%าน้ัน และผู�เช่ียวชาญเฉพาะต�องได�รับแต%งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.11 อาจารย>พิเศษ หมายถึง ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได�รับแต%งต้ังโดยมหาวิทยาลัย ให�ทาํหน�าท่ีเกีย่วกบั
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข�อ 17 คุณสมบัติอาจารย>ประจําหลักสูตรต�องเป@นอาจารย>ประจําและมีคุณสมบัติไม%ตํ่ากว%าคุณสมบัติของการเป@นอาจารย>ผู�สอนตาม
ระดับของหลักสูตรน้ันๆ 
ข�อ 18 คุณสมบัติอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต�องเป@นอาจารย>
ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาเอกหรือเทียบเท%า หรือเป@นผู�ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%ตํ่ากว%ารองศาสตราจารย>ใน
สาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน จํานวนอย%างน�อย 3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต�องเป@นอาจารย>ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาเอกหรือเทียบเท%าหรือเป@นผู�
ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%ตํ่ากว%าศาสตราจารย>ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กันจํานวนอย%างน�อย 3 คน 
ข�อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร 



 

97 

 

19.1 ให�บริหารหลักสูตรให�เป@นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค> และเป�าหมายของหลักสูตรและตามท่ีได�รับมอบหมายจาก
ภาควิชาหรือตามท่ีคณะกําหนด 

19.2 ให�แต%ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด�วยอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรตามข�อ 18 และอื่นๆ 
ตามท่ีคณะกําหนด 
ข�อ 20 คณะอาจกําหนดให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหน�าท่ีกํากับดูแลคุณภาพ การ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองค>ประกอบ อํานาจหน�าท่ี การครบวาระการดํารงตําแหน%ง และการ
แต%งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะน้ันๆ ท้ังน้ีให�เป@นไปตามความเหมาะสมของแต%ละคณะ 
ข�อ 21 คุณสมบัติอาจารย>ผู�สอน 

21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต�องเป@นอาจารย>
ประจํา หรือ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาโทหรือเทียบเท%า หรือ เป@นผู�ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%
ตํ่ากว%าผู�ช%วยศาสตราจารย>ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ด�านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช%ส%วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต�องเป@นอาจารย>ประจํา หรือ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญา
เอก หรือเทียบเท%า หรือเป@นผู�ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%ตํ่ากว%ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�อง
มีประสบการณ>ด�านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช%ส%วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ 
ข�อ 22 คุณสมบัติอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ> 

22.1 อาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักเป@นอาจารย>ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท%าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน%งทาง
วิชาการไม%ตํ่ากว%ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ในการทําวิจัยท่ีมิใช%ส%วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะในกรณีท่ีมีความจําเป@น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต%งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิ หรือแต%งต้ังผู�เช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป@นบุคลากรประจํา
มหาวิทยาลัยท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ ให�เป@นอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักได� ท้ังน้ีให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

22.2 อาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วมเป@นอาจารย>ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท%าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%ตํ่ากว%ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมี
ประสบการณ>ในการทําวิจัยท่ีมิใช%ส%วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีท่ีมี
ความจําเป@นและเหมาะสม อาจแต%งต้ังผู�เช่ียวชาญเฉพาะเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วมกไ็ด� ท้ังน้ีให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
ข�อ 23 ภาระงานของอาจารย>ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ>และสารนิพนธ> 
อาจารย>ประจํา 1 คน ให�เป@นอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได�ไม%เกิน 5 คน หรือเป@น
อาจารย>ที่ปรึกษาสารนิพนธ>ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม%เกิน 15 คน หากเป@นอาจารย>ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ>และสารนิพนธ> ให�คิด
สัดส%วนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ> 1 คนเทียบได�กับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ> 3 คน ท้ังน้ีให�นับรวมนักศึกษาท่ียังไม%สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกันหากหลักสูตรใดมีอาจารย>ประจําท่ีมีศักยภาพพร�อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ>ได�มากกว%า 5 
คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได�แต%ต�องไม%เกิน 10 คน ท้ังน้ี ให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะ 
 
ข�อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได�รับการแต%งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการไม%น�อยกว%า 3 คน ประกอบด�วย 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นประธาน อาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักและอาจารย>ประจําเป@นกรรมการ 
ข�อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร%างวิทยานิพนธ>คณะกรรมการสอบโครงร%างวิทยานิพนธ> ได�รับการแต%งต้ังโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม%น�อยกว%า 3 คน แต%ไม%เกิน 5 คน ประกอบด�วยอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>ร%วม )ถ�ามี (อาจารย>ประจํา และหรือผู�ทรงคุณวุฒิ เป@นกรรมการ  
ข�อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู� 
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู� ได�รับการแต%งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน�าท่ีสอบประมวลความรอบรู� มีจํานวน
กรรมการไม%น�อยกว%า 3 คน แต%ไม%เกิน 5 คน ประกอบด�วย อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> และหรืออาจารย>ระดับ
บัณฑิตศึกษา และหรือผู�ทรงคุณวุฒิ 
ข�อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> ได�รับการแต%งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
จํานวนกรรมการไม%น�อยกว%า 3 คน แต%ไม%เกิน 5 คน ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม%ได�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>ร%วม ไม%น�อยกว%า 1 คน อาจารย>ประจําซ่ึงไม%ได�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วมไม%น�อยกว%า 1 คน และอาจารย>ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักท้ังน้ีอาจแต%งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร%วม  )ถ�ามี  (เป@นกรรมการสอบด�วยก็ได� และเม่ือแต%งต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>แล�วให�แจ�งบัณฑิตวิทยาลัยทราบอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก และอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>
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ร%วม )ถ�ามี (ต�องไม%เป@นประธานคณะกรรมการสอบ และต�องเข�าสอบวิทยานิพนธ>ด�วยทุกคร้ังอาจารย>ประจําและผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีเป@นกรรมการสอบวิทยานิพนธ> ต �องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท%าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน%งทางวิชาการไม%ตํ่ากว%ารอง
ศาสตราจารย>ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ในการทําวิจัยท่ีมิใช%ส%วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาในกรณีท่ีมีความจําเป@น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต%งต้ังผู�เช่ียวชาญ
เฉพาะเป@นกรรมการสอบได� ท้ังน้ีให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข�อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ>คณะกรรมการสอบสารนิพนธ> ได�รับการแต%งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไม%น�อยกว%า 3 คน แต%ไม%เกิน 5 คน ประกอบด�วย อาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ> และอาจารย>ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิไม%น�อย
กว%า 2 คน โดยให�กรรมการคนใดคนหน่ึงเป@นประธานคณะกรรมการสอบ 10 ท้ังน้ี คณะกรรมการสอบสารนิพนธ>ชุดหน่ึง อาจทําหน�าท่ี
สอบสารนิพนธ>ของนักศึกษาได�มากกว%า 1 คน 

 
หมวด 4  

การรับเข-าศึกษา 
 
ข�อ 29 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท%า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.2 หลักสูตรปริญญาโทผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท%าตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปgหรือผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท%าตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

29.4.1 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท%า ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
29.4.2 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท%า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กันกับหลักสูตรท่ี
เข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู�ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ>ได� หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 30 การรับสมัครใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดข�อ 31 การ
รับเข�าศึกษา 

31.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต%ละสาขาวิชา ต�องได�รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
31.2 คณะเป@นผู�พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 
29 เข�าเป@นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู� หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติตามข�อ 29 เข�ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดังน้ี 

31.3.1 ผู�ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ> หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย%างเดียว ในภาค
การศึกษาแรกจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม%น�อยกว%า 6 หน%วยกิตและสอบให�ได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม%ตํ่ากว%า 3.00 หรือ 11  
31.3.2 ผู�ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ> ในภาคการศึกษาแรกจะต�องมีความก�าวหน�าในการทําวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ>ได�ผลเป@นท่ีพอใจโดยได�สัญลักษณ> P ตามจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
31.3.3 เง่ือนไขอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

31.4 คณะอาจพิจารณารับผู�มีพื้นฐานความรู�ไม%ตํ่ากว%าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท%าเข�าศึกษาหรือวิจัย โดยไม%รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได�เป@นกรณีพิเศษ 
31.5บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลท่ีคณะรับเข�าเป@นผู�ร%วมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว%าด�วย
การศึกษาของผู�ร%วมเรียน 31.6 กรณีผู�สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข�าศึกษาจะมีผลสมบูรณ> เม่ือผู�สมัครได�นําหลักฐาน
มาแสดงว%าสําเร็จการศึกษาแล�ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ>ที่กําหนดไว� 

ข�อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษาการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ข�อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ%งเป@น 3 ประเภทคือ 

33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 31.2 หรือนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผ%านเง่ือนไข
ตามข�อ 31.3  
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 31.3  
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 31.4 
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หมวด 5  
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข�อ 34 การลงทะเบียนเรียน 

34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ%งออกเป@น 2 ประเภทคือ 
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน%วยกิตและคิดค%าคะแนน )Credit)  
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม%นับหน%วยกิต )Audit)   

34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย>ที่ปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>
หลัก แล�วแต%กรณี 
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต�องเป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
34.4 จํานวนหน%วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคการศึกษา ให�อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
หรืออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต%กรณี ท้ังน้ี การลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบ
ทวิภาค ให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได�ไม%เกิน 15 หน%วยกิต โดยให�นับรวมจํานวนหน%วยกิตท้ังแบบนับหน%วยกิต  )Credit) 
และไม%นับหน%วยกิต )Audit) ยกเว�นการลงทะเบียนระบบอื่น 
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าเรียน ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม%น�อย
กว%า 6 หน%วยกิต 
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน และได�รับผลการเรียนต้ังแต%ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล�ว
มิได� 
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวทิยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ได�เม่ือมีอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักหรือสารนิพนธ>
แล�ว 12  
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ> ต�องลงทะเบียนเรียนให�ครบหน%วยกิตท้ังหมดภายในภาคการศึกษาท่ีสอบ
วิทยานิพนธ> ท้ังน้ี นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ>เพิ่มให�ครบหน%วยกิตวิทยานิพนธ>ได� หลังพ�นกําหนดการ
เพิ่มและถอนรายวิชา โดยได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให�สามารถสอบวิทยานิพนธ>ได�ในภาคการศึกษาน้ัน 
34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ�วนตามหลักสูตรกําหนดแล�ว และอยู%ระหว%างการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> หรือรอสอบประมวลความรอบรู� นักศึกษาจะต�องรักษาสถานภาพการเป@นนักศึกษา และชําระ
ค%าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว�นวิชาวิทยานิพนธ>ให�เป@นไปตามข�อ 34.8  
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําได�โดยได�รับความเห็นชอบจากอาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต%กรณี และแจ�งให�อาจารย>ผู�สอนทราบ 

ข�อ 36 การเปล่ียนแผนการศึกษา 
36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได�โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได�รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจาํคณะ และแจ�งให�บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
36.2 นักศึกษาสามารถเปล่ียนแผนการศึกษาได� เม่ือเข�าศึกษาในสาขาวิชาน้ันมาแล�วไม%น�อยกว%า 1 ภาคการศึกษา 

ข�อ 37 การย�ายสาขาวิชานักศึกษาสามัญขอย�ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ>ดังต%อไปน้ี 
37.1 นักศึกษาอาจขอย�ายสาขาวิชาได� โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะท้ังสองฝ�าย และได�รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให�เป@นไปตามข�อ 40  

ข�อ 38 การเปล่ียนระดับการศึกษา 
38.1 นักศึกษาอาจขอเปล่ียนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป@นระดับปริญญาเอกหรือ กลับกันได�ในสาขาวิชา
เดียวกัน โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ และได�รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ>ดังต%อไปน้ี 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกท่ีสอบผ%านการ
สอบวัดคุณสมบัติซ่ึงจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได�รับการพิจารณาเข�าศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกได� โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต�องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ> ท่ีมีศักยภาพ
ท่ีจะพัฒนาให�เป@นวิทยานิพนธ>ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได� หรือในกรณีท่ีเป@นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก 2 จะต�องศึกษารายวิชามาแล�วไม%น�อยกว%า 12 หน%วยกิต และได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม%ตํ่ากว%า 
3.50  
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีสอบวัดคุณสมบัติการสอ บวิทยานิพนธ>ไม%ผ%าน อาจได�รับการ
พิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาโทได� 
38.1.3 การเปล่ียนระดับการศึกษาจะกระทําได�เพียง 1 คร้ัง เท%าน้ัน 
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38.2 การเปล่ียนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก 38.1 ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 13  
ข�อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบันอื่นท้ังภายในและต%างประเทศเป@นนักศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะและได�รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน%วยกิต ต�องมีหลักเกณฑ>ดังน้ี 
39.2.1 เป@นรายวิชาหรือกลุ%มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท%าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน%วยงาน
ของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
39.2.2 เป@นรายวิชาหรือกลุ%มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีเน้ือหาสาระไม%น�อยกว%าสามในส่ีของรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
39.2.3 เป@นรายวิชาหรือกลุ%มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม%ตํ่าากว%าระดับคะแนน B หรือเทียบเท%า หรือสัญลักษณ> S  
39.2.4 รายวิชาหรือกลุ%มรายวิชาท่ีเทียบโอน จะไม%นําผลการศึกษามาคํานวณแต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
39.2.5 ใช�เวลาศึกษาอยู%ในมหาวิทยาลัยอย%างน�อย 1 ปgการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ>ตาม
หลักสูตรท่ีเข�าศึกษาไม%น�อยกว%า 12 หน%วยกิต 
39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปCดหลักสูตรใหม%จะเทียบโอนนักศึกษาเข�าศึกษาได�ไม%เกินกว%าช้ันปgและภาคการศึกษาท่ีได�รับ
อนุญาตให�มีนักศึกษาเรียนอยู%ตามหลักสูตรท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว 

ข�อ 40 การยกเว�นหรือการเทียบโอนหน%วยกิตรายวิชา 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว�นหรือเทียบโอนหน%วยกิตรายวิชาให�นักศึกษาท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได�จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> หรือสถาบันอื่นท้ังภายในและต%างประเทศ โดยนักศึกษาต�องศึกษาให�ครบตามจํานวนหน%วยกิตท่ีกําหนด
ไว�ในเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ>ดังต%อไปน้ี 

40.1 รายวิชาท่ีอาจได�รับการเทียบโอน ต�องเป@นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ> และได�ศึกษามาแล�วไม%เกิน 3 
ปg หรืออยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได�ผลการศึกษาเป@นสัญลักษณ> P หรือ S หรือไม%ตํ่ากว%าระดับ
คะแนน B หรือเทียบเท%า 
40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ให�เป@นไปตามข�อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให�นําผล
การศึกษารายวิชาท่ีได�รับการเทียบโอนมาคิดเป@นแต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
40.3 รายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท่ีได�รับการยกเว�นหรือเทียบโอนให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
40.4 การเทียบโอนความรู�และการให�หน%วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให�อยู%ในดุลยพินิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังน้ี ให�เป@นไปตามหลักเกณฑ>การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข�าสู%การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข�อ 41 การโอนหน%วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให�ไปเรียนรายวิชาท่ีเปCดสอนในสถาบันอื่นท้ังภายในและ
ต%างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน%วยกิต แล�วนํามาเทียบโอนหน%วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป@น
หน%วยกิตสะสมของนักศึกษาได� 
41.2 รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให�เป@นไปตามข�อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข�าสู%การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด 6  
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข�อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

42.1 การสอบประมวลความรอบรู� เป@นการสอบความรู�ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและประสบการณ>การเรียนหรือการ
วิจัยไปประยุกต>ใช�ในการปฏิบัติงาน 
42.2 การสอบวิทยานิพนธ> เป@นการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ> ความ
รอบรู�ในเน้ือหาท่ีเกี่ยวข�องกับเร่ืองท่ีทําการวิจยั ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังด�านการพูด การเขียน และการตอบ
คําถาม 
42.3 การสอบสารนิพนธ> เป@นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป@นการสอบเพื่อประเมินความรู�พื้นฐาน ความพร�อมความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว%านักศึกษามีความพร�อมในการทําวิทยานิพนธ>ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต�อง
สอบวัดคุณสมบัติผ%านภายใน 4 ภาคการศึกษานับต้ังแต%ภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าศึกษา 
42.5 การสอบภาษาต%างประเทศ เป@นการสอบเทียบความรู�ความสามารถภาษาต%างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
โทและปริญญาเอก 
การสอบตาม 42.1- 42.5 ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ> และสารนิพนธ> 
รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นระดับคะแนน ให�มีค%าระดับคะแนน )Grade) ตามความหมายและค%าระดับคะแนนดังต%อไปน้ี 
ระดับคะแนน  ความหมาย  ค%าระดับคะแนน (ต%อหน่ึงหน%วยกิต( 
A  ดีเยี่ยม  ) Excellent) 4.0  
B +   ดีมาก  )Very Good)  3.5  
B   ดี  )Good)   3.0  
C +   พอใช�  )Fairly Good)  2.5  
C   ปานกลาง )Fair)   2.0  
D +   อ%อน  )Poor)   1.5  
D  อ%อนมาก )Very Poor)  1.0  
E   ตก  )Fail)   0.0  

ผลการศึกษาอาจแสดงด�วยสัญลักษณ>และความหมายอื่นได�ดังต%อไปน้ี 
สัญลักษณ>  ความหมาย 
S   ผลการเรียนหรือการสอบเป@นท่ีพอใจ )Satisfactory) ใช�สําหรับรายวิชาท่ี 
กําหนดให�มีการประเมินผลแบบไม%คิดค%าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> 15  
U   ผลการเรียนหรือการสอบยังไม%เป@นท่ีพอใจ )Unsatisfactory) ใช�สําหรับรายวิชาท่ี 

กําหนดให�มีการประเมินผลแบบไม%คิดค%าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> 

X   ผลการเรียนหรือการสอบอยู%ในระดับคะแนนดีเด%น )Excellent) ใช�สําหรับรายวชิา 
วิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> 

I   การวัดผลยังไม%สมบูรณ> )Incomplete) ใช�ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม%ครบภายใน 
เวลาท่ีกําหนดไว�หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต�องมีการแก�ไขให�เป@นระดับคะแนน
ภายใน 6 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู�นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ัน
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนสัญลักษณ> I ให�เป@นระดับคะแนน E โดยทันที 

P   การเรียน หรือการวจิัย หรือการทําวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> ท่ียังมีความต%อเน่ือง 
  อยู% )In progress) และมีความก�าวหน�าเป@นท่ีน%าพอใจ 
N   การเรียน หรือการวจิัย หรือการทําวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> ท่ียังมีความต%อเน่ือง 
  อยู%แต%ไม%มีความก�าวหน�าหรือไม%เป@นท่ีพอใจ )No progress) ในกรณีได�สัญลักษณ> N  
  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนซํ้าในหน%วยกิตท่ีได�สัญลักษณ> N  
W   การถอนรายวิชาโดยได�รับอนุมัติ )Withdrawn with permission)  

ข�อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
44.1 ให�มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา ยกเว�นวิชาวิทยานิพนธ> หรือวิชาสารนิพนธ> ให�มีการประเมินผล
ได�ก%อนส้ินภาคการศึกษา 
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44.2 ในการนับจํานวนหน%วยกิตให�ครบตามหลักสูตรน้ัน ให�นับหน%วยกิตจากรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน%วย
กิต และได�ผลการศึกษาเป@นระดับคะแนน A, B + , B, C + , C หรือสัญลักษณ> S หรือ สัญลักษณ> X ในกรณีท่ีหลักสูตร
กําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว�ให�เรียนโดยไม%นับเป@นหน%วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
รายวิชาดังกล%าวให�ครบถ�วน และจะต�องได�สัญลักษณ> S  
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต%ละรายวิชามากกว%า 1 คร้ัง ให�นับจํานวนหน%วยกิตของรายวิชาน้ันเป@นหน%วยกิตสะสม
ตามหลักสูตรได�เพียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ังหลังสุดในกรณีท่ีจําเป@นต�องเรียนรายวิชาของ
หลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร ให�นับจํานวนหน%วยกิตของ
รายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได�ไม%เกิน 6 หน%วยกิต 
44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวทิยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได�ลงทะเบียนเรียน โดย
คํานวณผลตามหลักเกณฑ> ดังน้ี 

44.3.1 หน%วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับคะแนนท่ีได�จากการ
ประเมินผลรายวิชาน้ัน 
44.3.2 แต�มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค%าผลรวมของหน%วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได�ศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันหารด�วยหน%วยกิตรวมของรายวิชาดังกล%าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นระดับคะแนน 
44.3.3 แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค%าผลรวมของหน%วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได�ศึกษามาต้ังแต%เร่ิมเข�า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด�วยจํานวนหน%วยกิตรวมของรายวิชาดังกล%าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@น
ระดับคะแนน และในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว%าหน่ึงคร้ัง ให�นับจํานวน 16 หน%วยกิตของ
รายวิชาน้ัน เป@นหน%วยกิตสะสมตามหลักสูตรได�เพียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ัง
สุดท�าย ยกเว�นรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�ลงทะเบียนซํ้าได� ให�นับหน%วยกิตสะสมได�ทุกคร้ัง 
44.3.4 แต�มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให�คํานวณเป@นค%าท่ีมีเลขทศนิยม 
2 ตําแหน%ง โดยไม%มีการปsดเศษจากทศนิยมตําแหน%งท่ี 3  
44.3.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาได�สัญลักษณ> I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป@นระดับคะแนนให�รอการ
คํานวณแต�มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไว�ก%อนจนกว%าสัญลักษณ> I จะ
เปล่ียนเป@นอย%างอื่น 

หมวด 7 

การทําวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 

ข�อ 45 การทําวิทยานิพนธ> 

45.1 การเสนอโครงร%างวิทยานิพนธ> 

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร%างวิทยานิพนธ>ได�เม่ือมีอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก
แล�ว 

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร%างวิทยานิพนธ>ได�เม่ือมีอาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก
แล�ว 

45.1.3 การพิจารณาโครงร%างวิทยานิพนธ> ให�เป@นไปตามแนวปฏบิัติที่คณะกรรมการประจาํคณะกําหนด 

45.2 การสอบโครงร%างวิทยานิพนธ>เป@นการสอบวัดความรู�ความเข�าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให�
สอดคล�องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน>ที่ได�รับจากการวิจัยนักศึกษาจะต�องสอบโครงร%างวิทยานิพนธ>ภายใน
ระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยกําหนด  

45.3 การขอเปล่ียนแปลงโครงร%างวิทยานิพนธ> ให�เป@นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจาํคณะกําหนด 

ข�อ 46 การทําสารนิพนธ> มีความมุ%งหมายเพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง โดยให�นักศึกษาได�ทําเป@น
รายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให�เป@นไปตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

ข�อ 47 การประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 

47.1 การประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ต�องกระทําในทุกภาคการศึกษา 
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47.2 อาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>มีหน�าท่ีในการประเมินผลความก�าวหน�าในการทํา วิทยานิพนธ>หรือ
สารนิพนธ>ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต%อคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรและคณะกรรมการประจาํคณะ 

47.3 ใช�สัญลักษณ> P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ของ
นักศึกษาเป@นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวนหน%วยกิตวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ท่ีได�รับการประเมินให�ได�สัญลักษณ> P ของ
นักศึกษาแต%ละคนในแต%ละภาคการศึกษาน้ัน และใช�สัญลักษณ> N (No progress) สําหรับผลการประเมินท่ีไม%มี
ความก�าวหน�า หรือไม%เป@นท่ีพอใจ แต%ทั้งน้ีต�องไม%เกินจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียน และผลการศึกษาเป@นดังน้ี 

47.3.1 ให�สัญลักษณ> P หรือ N ในกรณีท่ียังไม%สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได�ในภาคการศึกษาน้ัน 

47.3.2 การให�สัญลักษณ> P หรือ N อาจให�ได�ตามสัดส%วนของความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
แนวปฏิบัติในการประเมินความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>ให�จัดทําเป@นประกาศของคณะ และหากนักศึกษายัง
ไม%ได�รับการอนุมัติโครงร%างวิทยานิพนธ> จะประเมินผลให�สัญลักษณ> P ได�ไม%เกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนหน%วยกิต
วิทยานิพนธ>ตามหลักสูตร 

47.3.3 ให�สัญลักษณ> S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>เรียบร�อย
แล�ว ภายในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

47.4 รายวิชาท่ีใช�เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให�มีการประเมินผลเป@นดังน้ี 

47.4.1 ให�สัญลักษณ> P หรือ N ในกรณีท่ียังไม%สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 

47.4.2 ให�มีการประเมินเป@นระดับคะแนนตามข�อ 43  

ข�อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได�รับอนุมัติให�เปล่ียนหัวข�อวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ซ่ึงมีผลต%อการเปล่ียนแปลง สาระสําคัญของ
เน้ือหาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ให�อาจารย>ท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหน%วยกิตจากหัวข�อเดิมท่ีสามารถนําไปใช�กับหัวข�อใหม%ได� 
แต%ต�องไม%เกินจํานวนหน%วยกิตท่ีผ%านในหัวข�อเดิม ท้ังน้ีให�นับจํานวนหน%วยกิตดังกล%าว เป@นจํานวนหน%วยกิตท่ีผ%านได�สัญลักษณ> 
P ซ่ึงสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได� โดยต�องได�รับอนุมัติจากคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสําเนาแจ�งบัณฑิตวิทยาลัย 

ข�อ 49 การสอบวิทยานิพนธ> 

49.1 การสอบวิทยานิพนธ>ประกอบด�วยการตรวจ อ%านวิทยานิพนธ> การทดสอบความรู�นักศึกษาด�วยการซักถาม หรือ
ด�วยวธิีการอื่น ๆ จึงถือว%าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ> 

49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ>ท่ีเป@นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส%งผลการประเมินการให�คําแนะนําและ
ข�อเสนอแนะด�วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>เป@นผู�นําเสนอผลการประเมินต%อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ>ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช�เครือข%ายอินเตอร>เน็ต 

49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ>ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 50 การส%งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>การส%งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ให�เป@นไปตามจํานวนและวิธกีารท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ข�อ 51 การสอบสารนิพนธ>การสอบสารนิพนธ>ประกอบด�วยการตรวจ อ%านสารนิพนธ> การทดสอบความรู�นักศึกษาด�วยการ
ซักถาม หรือด�วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว%าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ> การดําเนินการสอบสารนิพนธ>ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ข�อ 52 การส%งสารนิพนธ>ฉบบัสมบูรณ>การส%งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ให�เป@นไปตามจํานวนและวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกาํหนด 

ข�อ 53 รูปแบบการพิมพ> และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 

53.1 รูปแบบการพิมพ>วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ให�เป@นไปตามคู%มือการพิมพ>วทิยานิพนธ>ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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53.2 ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ> ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ> เ ป@ น ข อ งมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร> นักศึกษา และ  /หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>เร่ืองน้ันๆ สามารถนําไปเผยแพร%ในเชิง

วิชาการได� แต%การนําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใช�เพื่อประโยชน>อื่นให�เป@นไปตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ท่ีได�รับทุนวิจัยท่ีมีข�อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห รื อสิทธิบัตรโดยได�รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ให�ดําเนินการตามข�อผูกพันน้ันๆ 

หมวด 8  
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข�อ 54 การสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได�ต�องมีคุณสมบัติต%อไปน้ี 

54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
54.1.1 สอบผ%านรายวิชาต%าง ๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร 
54.1.2 แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม%ตํ่ากว%า 3.00  

54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ%านความรู�ภาษาต%างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ%านโครงร%างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%า
ขั้นสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการตีพิมพ> หรือดําเนินการ
ให�ผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ>ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ
ให�ความเห็นชอบหรือเสนอต%อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม )Proceedings)  
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม%ตํ่า
กว%า 3.00 สอบผ%านโครงร%างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%าขั้นสุดท�าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการตีพิมพ>หรือดําเนินการให�ผลงานได�รับ
การยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ>ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณ ะให�ความ
เห็นชอบหรือ เสนอต%อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ในกรณีท่ีเป@นวิทยานิพนธ>ซ่ึง
เกี่ยวข�องกับส่ิงประดิษฐ> อาจถือการได�รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ /หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ>ใน
วารสารทางวิชาการได� 
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม%ตํ่ากว%า 3.00 
สอบผ%านสารนิพนธ> และสอบผ%านการสอบประมวลความรอบรู�  )Comprehensive Examination) ด�วย
ข�อเขียนและ หรือ ปากเปล%าในสาขาวิชาน้ัน 

54.3 หลักสูตรปริญญาเอก  
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ%านความรู�ภาษาต%างประเทศตามเกณฑ>ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
54.3.2 สอบผ%านการสอบวัดคุณสมบัติ )Qualifying Examination)  
54.3.3 แบบ 1 สอบผ%านโครงร%างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%าขั้นสุดท�าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการตีพิมพ> หรือดําเนินการให�ได�รับ
การยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร%วมกล่ันกรอง  )Peer Review) ก%อนการตีพิมพ>
และเป@นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม%ตํ่ากว%า 3.00 
สอบผ%านโครงร%างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ%านการสอบปากเปล%าขั้นสุดท�าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการตีพิมพ> หรือดําเนินการให�ผลงานได�รับ
การยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร%วมกล่ันกรอง  )Peer Review) ก%อนการตีพิมพ>
และเป@นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันในกรณีที่เป@นวิทยานิพนธ>ซ่ึงเกี่ยวข�องกับส่ิงประดิษฐ> อาจถือการได�รับการจด
ทะเบียน สิทธิบัตร และ /หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ>ในวารสารทางวิชาการได�  

54.4 ชําระหน้ีสินท้ังหมดต%อมหาวิทยาลัยเป@นท่ีเรียบร�อยแล�ว 
54.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรกาํหนด 

ข�อ 55 วันสําเร็จการศึกษาวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข�อ 56 การขออนุมัติปริญญา 

56.1 นักศึกษาท่ีคาดว%าจะสําเร็จการศึกษาในแต%ละภาคการศึกษา ให�ยื่นคําร�องแสดงความจํานงขอรับปริญญาต%อ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต%อสภามหาวิทยาลัยต�องมีคุณสมบัติดังน้ี 

56.2.1 เป@นผู�สําเร็จการศึกษาครบถ�วนตามข�อ 54  
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56.2.2 ไม%มีหน้ีสินหรือค�างชําระค%าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม%เป@นผู�มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
56.2.3 ไม%อยู%ในระหว%างถูกลงโทษทางวนัิยนักศึกษา 

 
หมวด 9  

สถานภาพของนักศึกษา 
 
ข�อ 57 การลาป�วยหรือลากิจ ให�ดําเนินการและพจิารณาตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว%าด�วยการศึกษาขัน้ปริญญาตรีโดย
อนุโลม 
ข�อ 58 การลาพักการศึกษา 

58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได�ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต%อไปน้ี 
58.1.1 เจ็บป�วยจนต�องพักรักษาตัวเป@นเวลาติดต%อกันเกินกว%า 3 สัปดาห> โดยมีใบรับรองแพทย> 
58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

58.2 นักศึกษาท่ีประสงค>จะลาพักการศึกษาต�องแสดงเหตุผลและความจําเป@นผ%านอาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย>ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต%กรณีและให�ยื่นคําร�องต%อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบและแจ�ง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
58.3 การลาพักการศึกษาเป@นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ�าได�ลงทะเบียนเรียนไปแล�วเป@นการยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน โดยรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไม%ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
58.4 การลาพักการศึกษา ให�ลาพักได�ไม%เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
58.5 นักศึกษาท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักการศึกษาจะต�องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได�รับการอนุมัติให�ลาพัก
และชําระค%าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว�นภาคการศึกษาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนไปก%อนแล�ว 

ข�อ 59 การลาออก 
นักศึกษาผู�ประสงค>จะลาออกจากการเป@นนักศึกษา ให�เสนอใบลาออกผ%านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต%อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุมัติต%ออธิการบดี ผู�ที่จะได�รับการอนุมัติให�ลาออกได� ต�องไม%มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 
ข�อ 60 การรักษาสถานภาพการเป@นนักศึกษา 
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให�เป@นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในข�อ 34.9 และข�อ 58.5  
ข�อ 61 การพ�นสภาพการเป@นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ�นสภาพการเป@นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข�อใดข�อหน่ึงต%อไปน้ี 

61.1 ตาย 
61.2 ได�รับอนุมัติให�ลาออก 
61.3 ถูกให�ออกหรือไล%ออกเน่ืองจากต�องโทษทางวินัย 
61.4 ไม%มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม%รักษาสถานภาพการเป@นนักศึกษา หรือไม%ชําระค%าธรรมเนียมการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปCดภาคการศึกษาปกติโดยมิได�รับอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 
61.5 ได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว%า 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได�จํานวนหน%วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม%นับหน%วยกิตวิทยานิพนธ>แล�วได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่า
กว%า 2.75  
61.7 ใช�เวลาในการศึกษาตามท่ีกําหนดในข�อ 13 แล�ว และได�หน%วยกิตไม%ครบตามหลักสูตร หรือได�แต�มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตํ่ากว%า 3.00  
61.8 ไม%ได�รับอนุมัติโครงร%างวิทยานิพนธ>ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดังน้ี 
61.8.1 ระบบทวภิาค 

61.8.1.1 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  
1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.8.1.2 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  
1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1  
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2  
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
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2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 
61.8.2 ระบบไตรภาค 

61.8.2.1 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา  

61.8.2.2 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.8.2.3 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1  
1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.8.2.4 กรณีที่เป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2  
1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม%เต็มเวลา 

61.9 สอบวิทยานิพนธ> หรือสอบประมวลความรอบรู� หรือ สอบวัดคุณสมบัติ คร้ังท่ี 2 ไม%ผ%าน 
61.10 ไม%สามารถส%งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ได�ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ>ผ%าน เว�นแต%ได�รับอนุมัติให�ขยาย
เวลาการส%งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ท้ังน้ี
ระยะเวลาการศึกษาต�องไม%เกินเวลาท่ีกําหนดในข�อ 13  
61.11 ไม%สามารถส%งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ได�ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ>ผ%าน เว�นแต%ได�รับอนุมัติให�ขยาย
เวลาส%งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ท้ังน้ี 
ระยะเวลาการศึกษาต�องไม%เกินเวลาท่ีกําหนดในข�อ 13  
61.12 เป@นนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม%สามารถเปล่ียนสถานภาพเป@นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได� 
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว%ามีความประพฤติไม%เหมาะสม 
61.14 ได�รับการอนุมัติปริญญา 

 
หมวด 10 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
ข�อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
เม่ือตรวจสอบพบว%านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให�ดําเนินการและพิจารณาลงโทษ ตาม 
ระเบีย บมหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร>ว% าด�วยการศึกษาขั้น ปริญญาตรี และข�อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว%า
ด�วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 
ข�อ 63 การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 

63.1 ขั้นตอนสําคัญท่ีนักศึกษาจะต�องดําเนินการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ด�วยตนเอง 
63.1.1 การจัดทําโครงร%างวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
63.1.2 การทําการทดลอง )ถ�ามี(  
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจยั 
63.1.4 อื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป@นไม%สามารถดําเนินการด�วยตนเองให�ขออนุมัติต%อ
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
63.2 เม่ือมีผู�กล%าวหาเป@นลายลักษณ>อักษรว%านักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ให�แต%งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด�วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ี
ได�รับมอบหมาย เป@นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอนผู�เกี่ยวข�องท่ีอธิการบดี 
เห็นสมควรอย%างน�อย 2 คน เป@นกรรมการ ผู�แทนฝ�ายกฎหมายเป@นเลขานุการและเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
เป@นผู�ช%วยเลขานุการ 
 63.3 คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต%อไปน้ี 

63.3.1 ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให�มีอํานาจเรียกบุคคลผู�เกี่ยวข�องมาให�ถ�อยคําหรือให�ถ�อยคํา
เป@นลายลักษณ>อักษรเรียกเอกสารท่ีอยู%ในครอบครองของบุคคลหรือหน%วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข�อง 
63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต%ออธิการบดี 
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63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต�องให�โอกาสผู�ถูกกล%าวหาได�ช้ีแจงข�อเท็จจริง หรือนําพยาน 
หลักฐานมาช้ีแจงแก�ข�อกล%าวหาด�วย 
63.5 ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข�อเท็จจริงให�แล�วเสร็จภายใน 60 วัน นับต้ังแต%วันท่ีประธาน
กรรมการได�รับทราบคําส่ังการแต%งต้ังคณะกรรมการกรณีท่ีไม%อาจสอบสวนให�แล�วเสร็จตามวรรคหน่ึงให�ขอ
ขยายเวลาสอบสวนได�ไม%เกิน 30 วัน 
63.6 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล�วให�เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามควรแก%กรณี 
ดังน้ี 

63.6.1 คณะกรรมการเห็นว%า เป@นเหตุกรณีที่มิได�เป@นการจงใจ หรือเป@นกรณีท่ีนักศึกษาละเลยการ
ดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ>ท่ีกําหนดไว�และไม%ร�ายแรง อาจปรับให�การสอบ
วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> ปรากฏผลเป@น “ตก” และนักศึกษาต�องเร่ิมขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ>
หรือสารนิพนธ>ใหม% ท้ังน้ี ต�องไม%ถือเป@นเหตุให�ต�องการมีการต%อระยะเวลาการศึกษา 
63.6.2 หากเป@นการทุจริตร�ายแรง ให�เสนอบทลงโทษต%ออธิการบดี เพื่อส่ังการให�พ�นสภาพการเป@น
นักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป@นนักศึกษา หรือกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วให�เสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว%ามีการละเลยหน�าท่ีของผู�ท่ีมีส%วนเกี่ยวข�องกับการควบคุม
วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ของนักศึกษาให�เสนอบทลงโทษทางวินัยเช%นกัน 

63.7 คณะกรรมการจะต�องแจ�งผลการสอบข�อเท็จจริงให�นักศึกษาทราบเป@นลายลักษณ>อักษรภายใน 7 วัน ทํา
การ นับจากสอบสวนข�อเท็จจริงเสร็จส้ินแล�ว 
63.8 การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยให�ทําเป@นลายลักษณ>อักษรและให�มหาวิทยาลัยแจ�งสิทธิและ
กําหนดเวลา ในการอุทธรณ> 
63.9 นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ>ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจากวันท่ีทราบคําส่ังลงโทษ 
น้ัน โดยหลักเกณฑ>และวิธีการอุทธรณ>ให�เป@นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว%าด�วยวินัย
นักศึกษาโดยอนุโลม 

ข�อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร�างข�อมูลเท็จ และการมิได�ทําผลงาน
วิชาการด�วยตนเอง 

64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข�อความของผู�อื่นและของตนเองท่ีตีพิมพ>ไป
แล�ว โดยไม%มีการอ�างอิง หรือปกปCดแหล%งท่ีมา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการท่ีมีผู�อื่น
กระทําไว�มาเป@นของตนเอง 
64.2 การสร�างข�อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต%งข�อมูลหรือการสร�างข�อมูลท่ีไม%ตรงกับความเป@นจริง 
64.3 การมิได�ทําผลงานวิชาการด�วยตนเอง หมายถึง การจ�างหรือให�ผู�อื่นช%วยทํา หรือทําแทนตน หรือการมอบ
ให�ผู�อื่นทําแทนนอกเหนือจากงานท่ีได�ระบุไว�ในโครงร%างวิทยานิพนธ>ท่ีได�รับอนุมัติแล�วว%าจะกระทําเอง ท้ังน้ีไม%
รวมถึงการเก็บรวบรวมข�อมูล การประมวลผลข�อมูล การวิเคราะห>ข�อมูลการแปลวิทยานิพนธ>จากภาษาไทย
เป@นภาษาต%างประเทศ 
64.4 เม่ือตรวจสอบพบว%านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให�ถือว%าเป@นความผิดร�ายแรงไว�ก%อน แต%
อาจลดหย%อนโทษได� ท้ังน้ี การพิจารณาโทษหรือการลดหย%อนโทษให�อยู%ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
คณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต%อไป 
64.5 หากตรวจสอบพบว%ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล�ว ให�คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาส่ังเพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข�อ 65 การดําเนินการใดๆท่ีเกิดขึ้นก%อนวันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ และยังดําเนินการไม%แล�วเสร็จในขณะท่ีระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ ให�
ดําเนินการหรือปฏิบัติการต%อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช�บังคับอยู%ก%อนวันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ จนกว%า
จะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล�วเสร็จ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ .ศ . 2556 

 
 

    (ลงช่ือ)               เกษม       สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย>เกษม  สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
 
สําเนาถูกต�อง 

 
(นางนันทพรนภาพงศ>สุริยา) ภัคสราภรณ> /ร%าง/
พิมพ>หัวหน�าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นันทพร/ทาน 
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ภาคผนวก ช 
ช.  สําเนาคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขากายวิภาคศาสตร> 
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