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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
วิทยาเขต   หาดใหญ$ คณะ   วิทยาศาสตร> ภาควิชา   เทคโนโลยีชวีภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร : 25470103203718 
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและ 
   ชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Molecular Biology and 
   Bioinformatics (International program) 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชวีวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)  
               (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Molecular Biology and Bioinformatics) 
2.2 ชื่อย$อ  (ภาษาไทย) : วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
               (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Molecular Biology and Bioinformatics) 
 

3. วิชาเอก (ถ1ามี) 
ไม$มี 

 
4. จํานวนหน-วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 36 หน$วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 36 หน$วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

� หลักสูตรปริญญาโท 
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5.2  ภาษาท่ีใช1 
� หลักสูตรจัดการศึกษาเป@นภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข1าศึกษา 
� รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต$างชาติ 

5.4  ความร-วมมือกับสถาบันอ่ืน 
� เป@นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5  การให1ปริญญาแก-ผู1สําเร็จการศึกษา    
� ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 

� หลักสูตรปรับปรุง       กําหนดเปCดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และปรับเป@น หลักสูตรนานาชาติ 

� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ$ ในคราวประชุมครั้งท่ี 15 (1/2560) 
 เม่ือวันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

� ได�รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 384/(4/2560) 
  เม่ือวันท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร1อมในการเผยแพร-หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร�อมเผยแพร$คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ 
ในปgการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได1หลังสําเร็จการศึกษา 
1) นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร>ในห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห>สารพันธุกรรม การตัดต$อยีน ตรวจสอบ

ลายพิมพ>ดีเอ็นเอ การวิเคราะห>โอมิกส> (Omics) ซ่ึงครอบคลุม จีโนมิกส> (Genomics) ทรานสคริปโต
มิกส> (Transcriptomics) เมตาโบโตมิกส> (Metabotomics) และ โปรติโอมิกส> (Proteomics) 

2) ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคโอมิกส> (Omics)  พันธุวิศวกรรม ชีวโมเลกุล ชีวสารสนเทศ และเครื่องมือท่ี
เก่ียวข�อง ของภาครัฐและบริษัทเอกชน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน-ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย)ผู1รับผิดชอบ
หลักสูตร

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน-งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
 ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

ศาสตราจารย> นางอมรรัตน>   พงศ>ดารา - Certificate in Bioinformatics, 
Oxford U., England, 2545 

- D. Eng. (Fermentation Techno-
logy), Osaka U., Japan, 2530 

- M.Sc. (Biochemistry), ม.มหิดล, 
2523 

- B.Sc. (Medical Technology, 
2ndclass honours), ม.มหิดล, 
2521 

รองศาสตราจารย> น.ส.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ - Certificate in Bioinformatics, 
Oxford U., England, 2545 

- Ph.D. (Biotechnology), U. of 
New South Wales, Australia, 
2540   

- M.Sc. (Biochemistry), ม.มหิดล, 
2528  

- B.Sc. (Medical Technology, 
1stclass honours), ม.มหิดล, 2523 

ผู�ช$วย
ศาสตราจารย> 

น.ส.วราพร วรรณนา - Ph.D. (Biochemistry), 
ม.สงขลานครินทร>, 2547  

- B.Sc. (Biotechnology, 2ndclass 
honours), ม.สงขลานครินทร>, 2542 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
� คณะวิทยาศาสตร>  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  วิทยาเขตหาดใหญ$
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11. สถานการณ)ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปHนต1องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.2 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ข1อ 11.1 และข1อ 11.2 ต1องการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข1องกับพันธกิจของ

สถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
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12.2 ความเก่ียวข1องกับพันธกิจของสถาบัน  

13. ความสัมพันธ) (ถ1ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ-มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปIดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

� หมวดวิชาเลือก 
 จํานวน 11 รายวิชา ได1แก- 
 1) คณะวิทยาศาสตร) จํานวน 9 รายวิชา คือ 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Bacteriology 
326-651 วิทยาภูมิคุ�มกันข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Immunology 
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Virology 
330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง      3(2-3-4) 
  Advance Cell Biology 
344-563 ระบบจัดการฐานข�อมูล      3(3-0-6) 
  Database Management Systems 
344-564 การสืบค�นข�อมูล       3(3-0-6)

   Information Retrieval 
344-571 ป�ญญาประดิษฐ>       3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย    3(3-0-6) 
  Applied Statistics for Research 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั    4(3-2-7) 
  Biological Statistics and Research Methodology  

 2) คณะทันตแพทยศาสตร) จํานวน 2 รายวิชา คือ 
660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร>  2(2-0-4) 
  Philosophy and Methodology of Dental Research 
660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย>  2(1-3-2) 
  Animal Cell Culture in Medical Research 
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13.2 กลุ-มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให1ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนต1องมาเรียน  
ไม$มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
  ไม$มี 
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หมวดท่ี 2  ข1อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค)ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มุ$งผลิต

มหาบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานวิจัยท่ีเป@นมาตรฐานระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็เป@นงานวิจัยท่ี
ตอบสนองความต�องการของประเทศ เน�นให�เป@นนักวิจัยท่ีมีความรู� ความสามารถในการวิจัยในด�านชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ พร�อมท่ีจะติดตามเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า ตลอดจนเป@นนักวิจัยท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ/ หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาองค>ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุลภายในเซลล> การใช�เทคนิคพันธุ

วิศวกรรมเพ่ือตัดต$อยีน เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ถอดรหัสพันธุกรรมและทําโคลนนิ่ง เป@นศาสตร>ท่ีมีประโยชน>ท้ัง
ทางการแพทย> เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในทางการแพทย>ได�แก$ การหาวิธีตรวจสอบโรคติดเชื้อท่ีมี
ความจําเพาะสูง ให�ผลตรวจได�รวดเร็ว การใช�ลายพิมพ> DNA ตรวจหาผู�กระทําผิด หรือ ศึกษาความสัมพันธ>
ระหว$างบุคคล การพัฒนาวิธีการเพ่ือนําไปสู$การแก�ไขความบกพร$องทางพันธุกรรมหรือ gene therapy 
เป@นต�น ในทางการเกษตรกรรมได�แก$ การจําแนกสายพันธุ> คัดเลือกสายพันธุ> ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิด
โรค การคัดเลือกหรือผลิตสิ่งมีชีวิตสายพันธุ>ใหม$ท่ีมีคุณลักษณะดีและมีคุณค$าทางเศรษฐกิจ ในด�าน
อุตสาหกรรม ได�แก$ การผลิตชีวโมเลกุลใหม$ ๆ เช$น ยาปฏิชีวนะ สารท่ีต�องใช�ในอุตสาหกรรมอาหารหรือ
เครื่องสําอาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตด�วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม เพ่ือให�ได�ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ
แต$ลดต�นทุนการผลิต เป@นต�น ตัวอย$างท่ีกล$าวมานี้เป@นตัวอย$างเพียงเล็กน�อยเท$านั้น นอกจากนั้นงานด�าน
สิ่งแวดล�อมหรือการศึกษาประชากรของสิ่งมีชีวิตต$าง ๆ ในระบบนิเวศ เป@นงานท่ีต�องอาศัยความรู�ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมเข�าไปช$วย  

 ชีวสารสนเทศศาสตร> (Bioinformatics) เป@นศาสตร>ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว$างองค>ความรู�
ทางวิทยาศาสตร>ชีวภาพกับความก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร>คอมพิวเตอร> ป�จจุบันนักวิทยาศาสตร>ท่ีทํางาน
ในห�องทดลองต�องมีความสามารถในการใช�ซอฟต>แวร>ในการค�นหาหรือนําข�อมูลเฉพาะท่ีต�องการจาก
ฐานข�อมูล (databases) ขณะเดียวกันก็ต�องมีบุคลากรท่ีสามารถใช�คณิตศาสตร>และสถิติ ในการจัดการกับ
ข�อมูลจํานวนมากท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร>เพ่ือการอ$านและวิเคราะห>ผลท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และแม$นยํา แทบจะกล$าวได�ว$า ผู�ท่ีทํางานวิจัยด�านชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม จะต�องมี
ความเข�าใจชีวสารสนเทศศาสตร>ควบคู$ไปด�วย มีทักษะและความสามารถท่ีจะใช�ข�อมูลจากฐานข�อมูล (data 
mining) ซ่ึงจะช$วยย$นระยะเวลาและลดต�นทุนการทําวิจัย เพ่ือให�แข$งขันกับผู�อ่ืนได�  

 คณาจารย>และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ซ่ึงมีประสบการณ>การทําวิจัยท่ี
หลากหลายท้ังวิทยาศาสตร>สาขาชีวภาพและกายภาพ ได�เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได�เปCดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ข้ึนต้ังแต$ปg พ.ศ.2547 ทําให�



9 

 

สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเป@นประโยชน>ต$อวงการวิชาการ โดยเผยแพร$ผลงานในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติไปพร�อม ๆ กับการประยุกต>ใช�งานในประเทศ เพ่ือตอบสนองต$อความต�องการของท�องถ่ิน การ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือทบทวนเนื้อหารายวิชาให�สอดคล�องกับวิทยาการท่ีก�าวหน�าในป�จจุบัน 

1.3 วัตถุประสงค) 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู�บูรณาการระหว$างชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห> ความรู�ทางวิทยาศาสตร> และสื่อสารทางวิทยาศาสตร> 
3) สามารถทํางานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Science) และนําความรู�ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัย ไปสู$การ 

ประยุกต>ใช� 
4) มีความสามารถในการเรียนรู�ด�วยตนเองอย$างต$อเนื่อง และสร�างผลงานท่ีมีคุณค$าให�กับสังคม 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และทํางานร$วมกับผู�อ่ืนได�

อย$างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดว-าจะดําเนินการแล1วเสรจ็ภายใน 5 ปG 

แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ) หลักฐาน/ ตัวบ-งช้ี 

(1) ปรับปรุ งหลักสูตรตามเกณฑ>
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

(1) ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย$างสมํ่าเสมอ 

(2) ประชุม/สัมมนาผู� รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  อ า จ า ร ย> ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 

(3) ติดตามความก�าวหน�าขององค>
ความรู�ในวิชาชีพ 

(4) ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต$อผู�ประกอบวิชาชีพ 

(1.1) รายงานการประเมินหลักสูตร 
(1.2) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
(2.1) ผลสรุปและผลการประเมิน 

การประชุมสัมมนา 
 
(3.1) รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล�อง 

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
(4.1) ผลการประเมินจากผู�ใช�

มหาบัณฑิต 

(2) พัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับ 
ความต�องการของงานทางด�าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน-
เทศ 

(1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต�องการของหน$วยงานท่ีมี
ความต�องการดุษฎีบัณฑิต ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน-
เทศ 

(1.1) รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช�ดุษฎีบัณฑิต  
ของหน$วยงานต$าง ๆ  

(1.2) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในทักษะ ความรู� ความสามารถ
ในการทํางาน ของดุษฎีบัณฑิต  
โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ) หลักฐาน/ ตัวบ-งช้ี 

(3) พัฒนาบุคลากรด�านการเรียนการ 
สอนและบริการ วิชาการ ให�มี
ประสบการณ>จากการนําความรู�
ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รสนเทศ ไปปฏิบัติงานจริง 

(1) สนับสนุนบุคลากรด�านการเรียน
ก า ร ส อ น ใ ห� ทํ า ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการแก$องค>กรภายนอก 

 

(1.1) ปริมาณงานบริการวิชาการต$อ
อาจารย>ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร1างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 � ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห> ข�อกําหนดต$างๆ ให�เป@นไปตามระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร1อน   
 � ไม$มีภาคฤดูร�อน 
1.3 การเทียบเคียงหน-วยกิตในระบบทวิภาค   
 � ไม$มีการเทียบเคียงหน$วยกิต 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

 � วัน – เวลาราชการปกติ 
2.2 คุณสมบัติของผู1เข1าศึกษา  
 � ตามเกณฑ>มาตรฐาน คือ เป@นผู�สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท$า 

 � มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
  แผน ก แบบ ก 1 

  1) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท$า โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า 3.00 และมีประสบการณ>ในการทําโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยจะต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
  2) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาตามข�อ 1 แต$มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 2.75 และมี
ประสบการณ>ในการทําโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องไม$ตํ่ากว$า 1 ปg และมีผลงานวิจัยท่ีได�ทําสําเร็จแล�ว โดย
จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3) มีผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล�ว
ไม$เกิน 2 ปg นับจากวันท่ีสมัครเข�าศึกษา โดยต�องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ> อย$างใดอย$างหนึ่ง 
ดังนี้ 
   - TOEFL paper-based ไม$ต่ํากว$า 500 คะแนน 
   - TOEFL computer-based ไม$ต่ํากว$า 173 คะแนน 
   - TOEFL internet-based ไม$ต่ํากว$า 61 คะแนน 
   - IELTS   ไม$ต่ํากว$า 5.5 คะแนน 
   - CU-TEP หรือ PSU-TEP ไม$ต่ํากว$า 60 คะแนน  
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ท้ังนี้ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นกรณีไป 
  4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  5) คุณสมบัตินอกเหนือจากข�อ 1-3 ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก 2 
  1) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท$า โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า 2.50 หรือ 
  2) เป@นผู�สําเร็จการศึกษาตามข�อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว$า 2.50 แต$มีประสบการณ> 
ในการทําโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องไม$ต่ํากว$า 1 ปg และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3) มีผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล�ว
ไม$เกิน 2 ปg นับจากวันท่ีสมัครเข�าศึกษา โดยต�องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ> อย$างใดอย$างหนึ่ง 
ดังนี้ 

   - TOEFL paper-based  ไม$ต่ํากว$า 500 คะแนน 
   - TOEFL computer-based ไม$ตํ่ากว$า 173 คะแนน 
   - TOEFL internet-based ไม$ต่ํากว$า 61 คะแนน 
   - IELTS    ไม$ต่ํากว$า 5.5 คะแนน 
   - CU-TEP หรือ PSU-TEP  ไม$ต่ํากว$า 60 คะแนน  
ท้ังนี้ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นกรณีไป 

  4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
  5) คุณสมบัตินอกเหนือจากข�อ 1-3 ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข1า 
 ความรู�และทักษะพ้ืนฐานด�านภาษาอังกฤษค$อนข�างตํ่า 
2.4 กลยุทธ)ในการดําเนินการเพ่ือแก1ไขปLญหา/ ข1อจํากัดของนักศึกษาในข1อ 2.3 
 1) ให�นักศึกษาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีคณะวิทยาศาสตร>จัดสอนเสริม 
 2) อ$านบทความ และวิเคราะห>บทความภาษาอังกฤษร$วมกัน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู1สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปG 

จํานวนนักศึกษา 
ปGการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปgท่ี 1 7 7 7 7 7 

ชั้นปgท่ี 2 - 7 7 7 7 

รวม 7 14 14 14 14 

คาดว-าจะสําเร็จการศึกษา - - 7 7 7 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน$วยบาท) 

 2.6.2 งบประมาณรายจ$าย (หน$วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 � แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน-วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข1ามมหาวิทยาลัย (ถ1ามี)  
 เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย)ผู1สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน-วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน$วยกิต 
3.1.2 โครงสร1างหลักสูตร 

 � แผน  ก  แบบ ก 1   36 หน$วยกิต 
  - วิทยานิพนธ>    36 หน$วยกิต 
 � แผน ก แบบ ก 2   36 หน$วยกิต 
  -  หมวดวิชาบังคับ     8 หน$วยกิต 
  -  หมวดวิชาเลือก     4 หน$วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ>    24 หน$วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ     8 หน$วยกิต 

318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Molecular Biology for Biological Science 
หรือ 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ 2(2-0-4) 
 Molecular Biology for Physical Science 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3) 
 Bioinformatics I  
318-504 ชีวสารสนเทศ 2 2(1-2-3) 
 Bioinformatics II 
318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 
318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก     4 หน$วยกิต 
หมวดวิชาท่ีเปดสอนโดยหลักสูตรฯ 
318-505 สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง 4(4-0-8) 
 Experimental Model Organisms 
318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม 2(2-0-4) 
 Production of Recombinant Protein 
318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา 1(1-0-2) 
 Intellectual Properties 
318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิกส> 2(2-0-4) 
 Functional Genomics 
318-509 ชีววิทยาระบบ 2(1-2-3) 
 Systems Biology 
318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 2(2-0-4) 
 Protein Technology and Engineering  
318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร> 3(2-3-4) 
 Genetic Engineering 
318-512 การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Software development for Bioinformatics 
318-513 การทําเหมืองข�อมูลทางชีวสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Data Mining for Bioinformatics 
318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial system biology management 
318-515  เมตาโบโลมิกส> 2(2-0-4) 
 Metabolomics 
318-516   ชีวสารสนเทศสําหรับผู�เริ่มต�น 2(1-2-3)         

Bioinformatics for beginner 
318-517 ความสัมพันธ>ระหว$างอาหารและยีน  2(2-0-2) 
 Interaction Between Food and Genes 
318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III 
318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics IV 
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318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics V 
318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VI 
318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VII 
318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8 1(0-2-1) 
 Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VIII 
318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1(1-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1(1-0-2) 
 Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส>  2(1-3-2)
 Techniques in Genomics and Proteomics 
319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร> 2(1-2-3) 
 Science Communication 
319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 1(1-0-2)
 Biosafety 
หมวดวิชาทางคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� 
344-563 ระบบจัดการฐานข�อมูล  3(3-0-6) 
 Database Management Systems 
344-564 การสืบค�นข�อมูล  3(3-0-6)
 Information Retrieval 
344-571 ป�ญญาประดิษฐ> 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั 4(3-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
หมวดวิชาทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Bacteriology 
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326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Virology 
330-602 เซลล>วิทยาข้ันสูง 3(2-3-4) 
 Advance Cell Biology 
 
หมวดวิชาทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
326-651 วิทยาภูมิคุ�มกันข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Immunology 
660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร> 2(2-0-4) 
 Philosophy and Methodology of Dental Research 
660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย> 2(1-3-2) 
 Animal Cell Culture in Medical Research 

นอกจ ากนั้ น นั ก ศึ กษายั ง ส าม ารถ เ ลื อก เ รี ยน ร ายวิ ช า อ่ื นๆ  ท่ี เ ปC ดส อน ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> หรือเลือกลงทะเบียนเรียนทางไกลจาก web site ของมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต$างประเทศท่ีลงนามความร$วมมือกับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ท้ังนี้อยู$ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 

3.1.3.3 วิทยานิพนธ) 
319-691 วิทยานิพนธ> 24(0-72-0) 
 Thesis 
319-692 วิทยานิพนธ> 36(0-108-0) 
 Thesis 
 

3.1.3.4 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด�วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต$อไปนี้ 
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง คณะผู�รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา 
  นั้นๆ โดย รหัสวิชาของหลักสูตรชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศมี 2 รหัส คือ 318 และ 319 
ตัวเลขหลักร�อย หมายถึง ชั้นปgหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
 เลข 1-4 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาตรี 
 เลข 5-7 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต$ละกลุ$มวิชา 
 เลข 0 หรือ 1 หมายถึง กลุ$มวิชาข้ันสูง 
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 เลข 2 - 6 หมายถึง กลุ$มวิชาเฉพาะทาง 
 เลข 7 หมายถึง กลุ$มวิชาสัมมนา 
 เลข 8 หมายถึง กลุ$มวิชาหัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลฯ 
 เลข 9 หมายถึง กลุ$มวิชาวิทยานิพนธ>/โครงงาน 
ตัวเลขหลักหน$วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต$ละกลุ$มวิชา 

3.1.3.5 ความหมายของจํานวนหน-วยกิต เช-น  3(2-3-4) มีความหมายดังต-อไปนี้ 
ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จํานวนหน$วยกิตรวม 
ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต$อสัปดาห> 
ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต$อสัปดาห> 
ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด�วยตนเองต$อสัปดาห> 

3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 
 

ปGการศึกษา/             
ภาคการศึกษา 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 

ปgท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-692  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต 
  

xxx-xxx  วิชาบังคับ       5  หน$วยกิต 
xxx-xxx  วิชาเลือก        2  หน$วยกิต 
319-691  วิทยานิพนธ>  2  หน$วยกิต 

   ภาคการศึกษาท่ี  2 319-692  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต xxx-xxx  วิชาบังคับ       3  หน$วยกิต 
xxx-xxx  วิชาเลือก        2  หน$วยกิต 
319-691  วิทยานิพนธ>  4  หน$วยกิต 

ปgท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  1 319-692  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต 319-691  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต 

   ภาคการศึกษาท่ี  2 319-692  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต 319-691  วิทยานิพนธ>  9  หน$วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                            36 หน-วยกิต                             36 หน-วยกิต 

   
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร)ชีวภาพ   2(2-0-4) 

Molecular Biology for Biological Science 
  เทคโนโลยีหลักท่ีใช�ศึกษาจีโนม การใช�คอมพิวเตอร>ช$วยในการหาสาเหตุ วินิจฉัย 
และรักษาโรคในพืชและสัตว> วิธีการอ$านลําดับเบส การจัดเรียง วิเคราะห>หน�าท่ี และ โครงสร�าง
บนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถ$ายทอดคุณลักษณะ และ โรค การค�นหายีนเป�าหมาย  
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   The key genomic technologies; computational approaches for 
prognostics, diagnostics, and treatment of plant and animal diseases; How to 
sequence, assemble, and analyze the function and structure of genomes; 
explore methods for determining the heritability of traits & diseases; how to 
identify target genes 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร)กายภาพ   2(2-0-4) 

Molecular Biology for Physical Science 
  เนื้อหาสําคัญของเซลล>วิทยา ชีววิทยาโมเลกุล มหโมเลกุล โครงสร�างของเซลล> 
วัฏจักรเซลล>และการสื่อสัญญาณ โครงสร�างทางเคมีและการจัดระบบของดีเอ็นเอ รหัสพันธุกรรม 
การควบคุมการแสดงออกของยีน พีซีอาร>และการอ$านลําดับเบสของจีโนม วิเคราะห>หน�าท่ีและ 
โครงสร�างบนจีโนม วิธีการตรวจสอบการถ$ายทอดคุณลักษณะและโรค การค�นหายีนเป�าหมาย 
  Essential aspects of cell biology and molecular biology, 
macromolecules and organization of the cell, cell cycle and signal transduction, 
DNA structure and organization, the genetic code, and gene expression and its 
regulation, polymerase chain reaction and genome sequencing; function and 
structure of genomes analysis; explore methods for determining the heritability 
of traits & diseases; target genes identification 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1       2(1-2-3) 

Bioinformatics I 
  การใช�บลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพันธุ> การออกแบบไพร>เมอร> การทํานายยีน
เป�าหมายของไมโครอาร>เอ็นเอ การทํานายและวิเคราะห>โครงสร�างของโปรตีน การทํานาย
ปฏิสัมพันธ>ของโปรตีนด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร> การค�นหาและวิเคราะห>ความแตกต$างทาง
พันธุกรรมด�วยซอฟต>แวรโอเพนซอร>ส การศึกษาความสัมพันธ>ของพันธุกรรมท่ัวท้ังจีโนม 
  Using local blast; phylogenetic tree; primer design;  microRNA target 
prediction; protein structures prediction and analysis; protein-protein interaction 
prediction and analysis using computer programs; searching and analyzing of 
variants by open source software; genome-wide association studies 
318-504 ชีวสารสนเทศ 2       2(1-2-3) 

Bioinformatics II 
  การตรวจสอบลําดับเบสจากเทคโนโลยี Next-generation sequencing (NGS) 
ด�วยโปรแกรมโอเพนซอร>ส การเอสเซมบลี การหายีนออนโทโลจี และวิเคราะห>ข�อมูลทรานสคริป
โตม การใช�โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห>จีโนมเชิงในเปรียบเทียบ ชีววิทยาระบบ 
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  Quality control checking of  NGS sequence reads by open source 
programs, sequence assembly, gene ontologies finding,  and transcriptome 
analysis; comparative genome analysis with programs; systems biology 
318-505 ส่ิงมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง     4(4-0-8) 

  Experimental Model Organisms 
  ใช�สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือศึกษาวิถีทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในมนุษย> การประยุกต>ใช� 
ข�อดี-ข�อเสียของการใช�สิ่งมีชีวิตจําลองชนิดต$าง ๆ (ยีสต> พืช แมลง หนู และ ครัสเตเชียน) การใช�
เซลล>เพาะเลี้ยงของมนุษย>เป@นแบบจําลองสําหรับศึกษาหน�าท่ีหรือโรคท่ีจําเพาะกับเนื้อเยื่อ 
  Using model organisms to study biochemical and physiological 
functions in human; applications, advantages and disadvantages of using model 
organisms (yeast, plant, insect, mice and crustacean); using cultured human cells 
model for study of specific tissue functions and diseases 
318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม       2(2-0-4) 

Production of Recombinant Protein 
  เทคโนโลยีการหมักและกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร>และเทอร>โม
ไดนามิกส>ท่ีเก่ียวข�องกับการหมัก กระบวนการหมักแบบแบทช>และแบบต$อเนื่อง การออกแบบ 
ควบคุมและขยายขนาดถังปฏิกรณ>ชีวภาพ ชนิดและการเลือกใช�ถังปฏิกรณ>ชีวภาพให�เหมาะสม
สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม การนําโปตีนลูกผสมไปใช�ประโยชน>ทางการเกษตรและการแพทย> 
  Fermentation technology and bioprocessing, kinetics and 
thermodynamics of fermentation; batch and continuous fermentation; bioreactor 
design, operation and control, scale up; type and selection of bioreactor for 
production of recombinant protein; uses of recombinant protein in agricultural 
and medical application 
318-507 ทรัพย)สินทางปLญญา      1(1-0-2) 

Intellectual Properties 
  เรียนรู�เรื่องกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การเป@นเจ�าของกรรมสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค�า การปกป�องความลับทางธุรกิจ การจัดการความรู�ท่ีจะนําไปสู$การจดสิทธิบัตร 
  Surveys intellectual property laws, including patents, copyrights, 
trademarks, design protection, how to apply for a patent, look for technology 
that is available for licensing  
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318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิกส)     2(2-0-4) 
Functional Genomics 

  การใช�ข�อมูลจีโนมิกส>เพ่ือศึกษายีนและการแสดงออกของยีนจํานวนมาก 
(ครอบคลุมระดับจีโนม และ ระบบในวงกว�าง) ยีนทรานสคริปต> การแปลงรหัสเป@นโปรตีน 
ปฏิสัมพันธ>ระหว$างโปรตีน และเทคนิคท่ีให�ข�อมูลครั้งละมาก ๆ 
  Using genomic data to study gene expression and function on a 
global scale (genome-wide or system-wide), gene transcription, translation and 
protein-protein interactions; high-throughput methods 
318-509 ชีววิทยาระบบ       2(1-2-3) 

Systems Biology 
  ชีววิทยาระบบในระดับเซลล>และระดับประชากร ชีววิทยาสังเคราะห> การจําลอง
เครือข$ายเชิงพันธุศาสตร> การเกิดปฏิสัมพันธ>ระหว$างเซลล> วิธีการเชิงคํานวณสําหรับทําการ
วิเคราะห>และจําลองเครือข$ายทางชีวภาพ การทํานายฟgโนไทป�ด�วยวิธีการเชิงชีววิทยาระบบ จีโน
มิกส> ทรานสคริปโตมิกส> เมตาโบโตมิกส> โปรติโอมิกส> 
  Cellular and population-level systems biology; synthetic biology; 
modeling of genetic networks; cell-cell interactions; computational methods for 
analysis and simulation biological networks; phenotype prediction based on 
systems biology approaches; genomics; transcriptomics; metabotomics; 
proteomics 
318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน    2(2-0-4) 

Protein Technology and Engineering  
  ความสัมพันธ>ระหว$างโครงสร�างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน 
คุณสมบัติของเอนไซม> จลนศาสตร>ของเอนไซม> เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับเตรียมโปรตีนให�
บริสุทธิ์ การศึกษาโปรติโอมิกส> การใช�ฐานข�อมูลโปรตีน การศึกษาโครงสร�างของโปรตีน  การ
สร�างแบบจําลองโครงสร�างโปรตีนสามมิติ การออกแบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของโปรตีน 
การเปลี่ยนแปลงโปรตีนด�วยหลักการทางพันธุวิศวกรรม 
  Interaction among chemical structure of proteins and physical 
properties of proteins; properties of enzymes; kinetics of enzymes; biochemical 
techniques of protein purification; proteomics; protein database; modeling of 3D 
structure and its modification by genetic engineering 
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318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร)      3(2-3-4) 
Genetic Engineering 

  ความหมายและการประยุกต>ใช�พันธุวิศวกรรมศาสตร> โครงสร�างและหน�าท่ีของดี
เอ็นเอ การถ$ายทอดข�อมูลพันธุกรรม เทคนิคการสร�างดีเอ็นเอลูกผสม การสําเนายีน การกลาย
พันธุ>แบบจําเพาะ หาการเรียงลําดับเบส การแสดงออกของยีน ความสําคัญของ พันธุวิศวกรรม
ต$อการแพทย> สิ่งแวดล�อม และเกษตรกรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  Definition and application of genetic engineering; structure and 
function of DNA; flow of genetic information; recombinant DNA technology; 
cloning; site directed mutagenesis; sequencing; gene expression; the impacts of 
genetic engineering in medicine; environmental and agriculture; biosafety 
318-512 การพัฒนาซอฟต)แวร)สําหรับชีวสารสนเทศ   2(1-2-3) 

Software development for Bioinformatics  
  การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศโดยใช�ป�ญหาเป@นฐาน การสอบถาม
ความต�องการของผู�ใช�ซอฟต>แวร>ทางด�านชีวสารสนเทศ การออกแบบซอฟต>แวร> การออกแบบ
ฐานข�อมูลลําดับดีเอ็นเอและโปรตีน การเขียนโปรแกรมเรียกใช�และประมวลผลฐานข�อมูล การ
ทดสอบโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม  
  Software development for bioinformatics using problem-based 
learning, getting requirements from users, software design; DNA and protein 
databases design; programming for retrieving and processing the database; 
program testing; program maintenance 
318-513 การทําเหมืองข1อมูลทางชีวสารสนเทศ      2(1-2-3) 

Data Mining for Bioinformatics 

  การทําเหมืองข�อมูล กระบวนการการทําเหมืองข�อมูล การเตรียมข�อมูล การ
เรียนรู�โดยใช�ป�ญหาทางด�านชีวสารสนเทศเป@นฐาน การทําเหมืองจากกฎความสัมพันธ> การ
จําแนกข�อมูลโดยข�อมูลใกล�เคียง การจําแนกข�อมูลโดยใช�ต�นไม�ตัดสินใจ การจําแนกข�อมูลโดย
เครือข$ายใยประสาท การจําแนกข�อมูลโดยซัพพอร>ทเวคเตอร>แมชีน การคัดเลือกคุณสมบัติเด$น  
  Data mining, process of data mining, data preparation, 
bioinformatics problem-based learning model, association rules, k-nearest 
neighbor classification, decision tree classification, neural networks classification, 
support vector machine classification, feature selection 
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318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
Industrial system biology management 

  การจัดการอุตสาหกรรม ทฤษฎีการจัดการ การวางแผน วิเคราะห>และควบคุม
ระบบการผลิต ระบบ GMP การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการนําความรู�ด�านการจัดการ
อุตสาหกรรมไปใช�กับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและทางแพทย> 
  Industrial management; management theory; planning, analysis and 
control for manufacturing system; GMP system; risk management; uses of 
industrial management knowledge in agricultural and medical application 
318-515 เมตาโบโลมิกส)       2(2-0-4) 

Metabolomics 
การวิเคราะห>สาร metabolites ปริมาณน�อยบางส$วนหรือท้ังหมดในสิ่งมีชีวิตเพ่ือ

การประยุกต>ใช�ค�นหาความสัมพันธ>ต$างๆ ของสารเคมีในระบบชีวโมเลกุล 
Trace analysis of partial or total metabolites in an organisms and 

the association of chemicals in biomolecule system 

318-516  ชีวสารสนเทศสําหรับผู1เริ่มต1น     2(1-2-3)    
Bioinformatics for beginner                                                                      

แนะนําข�อมูลท่ีสําคัญให�นักศึกษาทราบถึงศาสตร>ใหม$ ลําดับข้ันตอนการทํา       
ชีวสารสนเทศเข�าใจง$าย การใช�เครื่องมือวิเคราะห>ลําดับเบส การใช�ฐานข�อมูล ทํางานกับลําดับดี
เอ็นเอและลําดับกรดอะมิโนในโปรตีน การค�นหาความเหมือน การเปรียบเทียบความเหมือนของ
ลําดับหลายชนิด การแก�ไขและการรายงานผลการเปรียบเทียบ การทําโครงสร�างสามมิติ การ
สร�างแผนภูมิต�นไม�วงศ>วานวิวัฒนาการ 

To pack with valuable information that introduces student to this 
new discipline. Easy-to-follow step by step through bioinformatics task. Get the 
tools to analyze sequences, use of databases, works with DNA and protein 
sequences, conduct similarity searches, build a multiple sequence alignment, 
edit and publish alignments, visualize protein 3-D structures, construct 
phylogenetic trees 

318-517 ความสัมพันธ)ระหว-างอาหารและยีน     2(2-0-2) 
Interaction Between Food and Genes 
งานวิจัยป�จจุบันได�แสดงให�เห็นว$าส$วนประกอบของอาหารท่ีรับประทานมีผลต$อ

การแสดงออกของยีน ยีน คือหน$วยพันธุกรรมท่ีถอดรหัสเป@นอาร>เอ็นเอและกําหนดการสร�าง
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โปรตีน โปรตีนทําหน�าท่ีสําคัญในร$างกายได�แก$เป@น เอนไซม> ฮอร>โมน ปริมาณชนิดและความถ่ี

ของอาหารท่ีทานมีผลกระทบต$อการผลิตโปรตีนในร$างกาย ข้ึนอยู$กับพันธุกรรมและอายุของแต$

ละคน ร$างกายของคนตอบสนองต$ออาหารแตกต$างกัน อาจทําให�เกิดหรือไม$เกิดโรค เช$น โรคอ�วน 

เบาหวาน และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ  การศึกษาความสัมพันธ>ของอาหารและพันธุกรรมจึงช$วยให�

สามารถป�องกันการเกิดโรคโดยปรับปรุงชนิดอาหารสําหรับแต$ละบุคคล 

Research has shown that nutrients comprising foods affect gene 

expression, The process through which the DNA (deoxyribonucleic acid) 

comprising our genes is converted to RNA (ribonucleic acid) and proteins are 

produced, The various proteins formed at discrete points in this process function 

as enzymes (essential compounds that aid biochemical reactions), hormones, 

and other substances on which life depends, Thus, this interaction can be of 

considerable significance, The amount, form, and even the frequency of nutrients 

consumed can affect protein manufacture, resulting in less protein being 

produced, less than optimal functional forms of proteins, or no protein at all. 

Depending on individual genetic variations and age,  these effects may result in 

varying individual responses to environmental factors, such as diet and drugs, The 

effects can be overt, such as the effects of vitamin deficiency diseases, or more 

subtle and complex, as in the manifestation of type 2 diabetes, predisposition to 

obesity, and other chronic diseases, Discoveries in genetics and nutrition make it 

possible to creates opportunities to prevent disease and improve quality of life 

through functional foods and tailored diets 

318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1(0-2-1)  
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics I 

  วิเคราะห>เนื้อหาจากวารสารล$าสุดของชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
นําเสนอและตีความเนื้อหา เข�าใจเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย 
  Analysis of the literature from current literature in molecular 
biology and bioinformatics;  presentation and interpretation of research findings; 
understand the code of conduct for researchers 
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318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2   1(0-2-1) 
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics II 

  สัมมนาในหัวข�อทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศข้ันสูง วัตถุประสงค>ของ
งานวิจัย การนําเสนอ และตีความการค�นพบ  
  Seminar in topics in advanced molecular biology and bioinformatics; 
emphasize the rationale for research projects and the presentation and 
interpretation of research findings 
318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics III  
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics IV   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5   1(0-2-1) 

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics V  
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VI   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
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318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7   1(0-2-1) 
Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VII  

  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8   1(0-2-1)  

Seminar in Molecular Biology and Bioinformatics VIII   
  นําเสนอและร$วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเนื้อหาของงานวิจัยท่ีตีพิมพ>
ล$าสุดกับผู�ทรงคุณวุฒิ 
  Presentation and discussion of up-to-date research with guest 
speakers and visiting scientists 
318-681 หัวข1อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1(1-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics I 
  เรียนรู�ด�วยตนเองในหัวข�อท่ีน$าสนใจ เก่ียวกับความก�าวหน�าหรือค�นพบใหม$ ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  Independent study on interesting issues in progress or new findings 
in molecular biology and bioinformatics 
318-682 หัวข1อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2   1(1-0-2) 

Special Topics in Molecular Biology and Bioinformatics II 
  เรียนรู�ด�วยตนเองในหัวข�อท่ีน$าสนใจ เก่ียวกับความก�าวหน�าหรือค�นพบใหม$ ทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  Independent study on interesting issues in progress or new findings 
in molecular biology and bioinformatics 
319-501 เทคนิคทางจีโนมิกส)และโปรตีโอมิกส)    2(1-3-2) 

Techniques in Genomics and Proteomics 
  เทคโนโลยีใหม$ท่ีใช�ศึกษาการเรียงลําดับเบสของจีโนม การแสดงออกของยีนและ
โปรตีน วิเคราะห>โครงสร�างและหน�าท่ีของโปรตีน ไมโครอาร>เรย> ตําแหน$งของโปรตีน และศึกษา
ปฏิสัมพันธ>ระหว$างโปรตีน 
  Current and emerging technologies and approaches for genome 
sequencing; gene and protein expression, microarray, protein localization and 
protein-protein interactions 
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319-503 การส่ือความทางวิทยาศาสตร)     2(1-2-3) 
Science Communication 

  ทําให�กิจกรรมทางวิทยาศาสตร>เป@นท่ีเข�าใจได�ง$ายข้ึน 
  To make scientific activity more understandable 
319-504  ความปลอดภัยทางชีวภาพ     1(1-0-2) 

Biosafety  
  ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ>จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ รายการท่ีรัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร>ตาเฮน$าว$าด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม$ การประเมินความ
เสี่ยง การเก็บรักษา และการกําจัดวัตถุท่ีเป@นอันตราย  ข�อมูลเก่ียวกับห�องปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  The safety and quality control issues related to product 
development in the biotechnology industry; issues related to government 
regulations; cartagena protocol on biosafety; act on biosafety of modern 
biotechnology; risk assessment, safety, storage and disposal of hazardous 
materials; the information pertains to a laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL1-
4) facilities; biosafety guidelines 
319-691 วิทยานิพนธ)             24(0-72-0) 

Thesis 
  นักศึกษาปริญญาโทค�นคว�า เรียนรู�ทักษะและมีประสบการณ>การวิจัย ด�าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ> 
  To equip candidate for the Master of Science with some research 
skills and experience in molecular biology and bioinformatics under supervision 
of a thesis committee  
319-692 วิทยานิพนธ)            36(0-108-0) 

Thesis 
  ค�นคว�า เรียนรู�ทักษะและมีประสบการณ>การวิจัย ด�าน ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รสนเทศ ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>  
  To equip candidate for the Master of Science with some research 
skills and experience in molecular biology and bioinformatics under supervision 
of a thesis committee  
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326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง      3(3-0-6) 
Advanced Bacteriology 

  การนําเสนอและอภิปรายรายกลุ$มจากงานวิจัยท่ีทันสมัยจากบทความทาง
วิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาแบคทีเรีย 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on bacteriology  
326-651 วิทยาภูมิคุ1มกันข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Immunology 
  ความรู� เทคนิค และงานวิจัยใหม$ ๆ ท่ีทันสมัยจากวารสารและบทความทาง
วิชาการเก่ียวกับวิทยาภูมิคุ�มกัน โดยเน�นการอภิปรายและวิจารณ> 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on immunology  
326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสูง       3(3-0-6) 

Advanced Virology 
  ความรู� เทคนิคและงานวิจัยใหม$ ๆ ท่ีทันสมัยจากวารสารและบทความทาง
วิชาการ เก่ียวกับวิทยาไวรัส โดยเน�นการอภิปรายและวิจารณ> 
  Presentation and group discussion of current knowledge from 
published articles on virology 
330-602 เซลล)วิทยาข้ันสูง      3(2-3-4) 

Advance Cell Biology 
  กล�องจุลทรรศน>ใช�แสง กล�องจุลทรรศน>อิเลคตรอน โครงสร�างของเซลล>และออร>แก 
เนลล>ในระดับจุลภาค การแปลสัญญาณเซลล> การเปลี่ยนสภาพและการทําหน�าท่ีเฉพาะของเซลล> 
การแก$ตายของเซลล>  เซลล>มะเร็ง วิธีการศึกษาเก่ียวกับเซลล>และการเพาะเลี้ยงเซลล>/เนื้อเยื่อ 
  Light microscopes and electron microscopes; ultrastructures of cells 
and organelles; differentiation, specialization and cell aging and death, cancer 
cell; methods for cytological and cytochemical analysis and cell/tissue culture  
344-563   ระบบจัดการฐานข1อมูล                     3(3-0-6)  

Database Management Systems  
  สถาป�ตยกรรมของระบบฐานข�อมูล  ฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ>และกระบวนการปรับ
โครงสร�าง รูปแบบฐานข�อมูลและการออกแบบฐานข�อมูล ภาษาฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ>ชนิด
พีชคณิตและชนิดแคลคูลัส การควบคุมความปลอดภัยและความเป@นเอกภาพของฐานข�อมูล การ
ดําเนินงานกิจกรรม และการควบคุมการดําเนินงานแบบพร�อม ๆ กัน  
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  Database system architecture; relational database and 
normalization process; database models and database design; relational 
database languages; relational algebra and relational calculus languages; 
database security and integrity; transactions and concurrency control 
344-564    การสืบค1นข1อมูล         3(3-0-6) 

Information Retrieval                                  
  รูปแบบการสืบค�นข�อมูล การประเมินการสืบค�น ภาษาการสอบถามและ
ปฏิบัติการ การดําเนินงานกับข�อมูลอักขระและข�อมูลสื่อผสม การสร�างดัชนีเพ่ือการค�นหา การ
สืบค�นข�อมูลแบบขนานและแบบกระจาย ระบบห�องสมุดและบรรณานุกรม ห�องสมุดดิจิตอล 
  Information retrieval models; retrieval evaluation; query language 
and operations; text and multimedia operations;  indexed and searching;  
parallel and distributed information retrieval; libraries and bibliographical 
systems;  digital libraries 
344-571   ปLญญาประดิษฐ)                                            3(3-0-6)  

Artificial Intelligence  
  แนวคิดและทฤษฎีต$าง ๆ ของระบบป�ญญาประดิษฐ> เทคนิคการค�นหา การค�นหา
แบบฮิวริสติก  ตรรกศาสตร>ประพจน>  ตรรกศาสตร>เพรดิเคต  ระบบการผลิต  ระบบเหตุผลทาง
ตรรกศาสตร>   ระบบจัดการแบบดีดักทีฟและอินดักทีฟ ความไม$แน$นอน การแทนความรู�แบบ
เฟรม กราฟ  เครือข$ายเวียนซํ้า ภาษาโปรล็อกเบ้ืองต�น ระบบชํานาญการ การเรียนรู�ของเครื่อง 
เครือข$ายประสาท หุ$นยนต> คอมพิวเตอร>วิชั่นและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
  Concepts and theories of intelligent systems;  searching techniques;  
Heuristic search;  propositional logic;  predicate logic;  production systems;  logic 
reasoning systems;  deductive and inductive inference systems;  uncertainty;  
knowledge representation such as frame; conceptual graph; recursive transition 
network;  introduction to Prolog programming;  overview on expert system; 
machine learning; neural network; robotics; computer vision and natural 
language processing 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย     4(3-2-7) 

   Biological Statistics and Research Methodology 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร> สถิติอนุมาน เทคนิคการสํารวจด�วยตัวอย$าง การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห>สหสัมพันธ>และการถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว การวิเคราะห>การ
ถดถอยเชิงเส�นพหุคูณ การประยุกต>ใช�โปรแกรมสําเร็จรูป  
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  Science research methodology; inferential statistics; sampling survey 
techniques; experimental designs; simple correlation and simple linear regression 
analysis; multiple linear regression; computer software applications 
347-532 สถิติประยุกต)สําหรับการวิจัย     3(3-0-6) 
  Applied Statistics for Research 
  การวิเคราะห>ข�อมูลเบ้ืองต�น การแจกแจงปรกติ   การแจกแจงการชักตัวอย$าง  
การประมาณค$าและ การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว  การ
วิเคราะห>สหสัมพันธ>และการถดถอยเชิงเส�นเชิงเดียว  การถดถอยเชิงเส�นพหุคูณ  การทดสอบ
ด�วยไคกําลังสอง กลยุทธ>การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม  การประยุกต>ใช�โปรแกรม
สําเร็จรูป  
  Introduction to data analysis; normal distribution; sampling 
distributions; estimation and hypothesis testing; one way analysis of variance; 
correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression; chi-
square test; strategies for selecting appropriate statistical methods; computer 
software applications 
660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร)  2(2-0-4) 

Philosophy and Methodology of Dental Research 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย หลักและวิธีการค�นหาองค>ความรู� การ
พิจารณาความน$าเชื่อถือของสารสนเทศ การวิเคราะห>ป�ญหา การออกแบบวิจัย จริยธรรมในการ
วิจัย หลักการอ$านและวิเคราะห>บทความวิจัย 

 Definition and types of research, how to acquire knowledge, 
reliability of bioinformatics, analysis of problems, research design, ethics, and 
how to read and criticize paper 
660-791 การเพาะเล้ียงเซลล)สัตว)ในงานวิจัยทางการแพทย)   2(1-3-2) 

Animal Cell Culture in Medical Research 
  การศึกษาภาคทฤษฎีและทดลองทางห�องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล>และเนื้อเยื่อ 
โดยเฉพาะเซลล>สัตว>ชั้นสูง เพ่ือนํามาใช�ในงานทดลอง วิจัยทางทันตแพทย> อาทิ การทดสอบ
ความเป@นพิษของวัสดุทางทันตกรรม ป�จจัยท่ีกระตุ�นการเจริญของเซลล>  และการสื่อสารของ
เซลล> เป@นต�น 

Study of theory and laboratory technique in cell and tissue culture, 
particularly mammalian cells for experimental research such as toxicity test for 
dental materials, mitogenic factors, and cell communication 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน-งและคุณวุฒิของอาจารย)  
3.2.1 อาจารย)ประจําหลักสูตร 

ท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน-งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี
(สาขาวิชา),สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

1  ศาสตราจารย> นางอมรรัตน>  พงศ>ดารา - Certificate in Bioinformatics, 
Oxford U., England, 2545 

- D. Eng. (Fermentation 
Techno-logy), Osaka U., 
Japan, 2530 

- M.Sc. (Biochemistry), ม.มหิดล, 
2523 

- B.Sc. (Medical Technology, 
2ndclass honours), ม.มหิดล, 
2521 
  

ดูภาคผนวก 4 

2  รอง
ศาสตราจารย> 

น.ส.วิไลวรรณ โชตเิกียรติ  - Certificate in Bioinformatics, 
Oxford U., England, 2545 

- Ph.D. (Biotechnology), U. of 
New South Wales, Australia, 
2540   

- M.Sc. (Biochemistry), ม.มหิดล, 
2528  

- B.Sc. (Medical Technology, 
1stclass honours), ม.มหิดล, 
2523   
 

ดูภาคผนวก 4 

3 รอง
ศาสตราจารย> 

นางอุรีพร   เล็กกัต  
 

- Grad.Cert (DNA Technology), 

Canberra Institute of Techno-

logy, Australia, 2540 

- Ph.D. (Tropical Medicine),  
ม.มหิดล, 2537  

- D.D., ม.มหิดล, 2531  
 

ดูภาคผนวก 4 
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ท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน-งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี
(สาขาวิชา),สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

4 ผู�ช$วย
ศาสตราจารย> 

น.ส.วราพร  วรรณนา - Ph.D. (Biochemistry),   
ม.สงขลานครินทร>, 2547 

- B.Sc. (Biotechnology, 2ndclass 
honours), ม.สงขลานครินทร>, 
2542 
 

ดูภาคผนวก 4 

5  ผู�ช$วย
ศาสตราจารย> 

น.ส.อุนิตษา  สังข>เกตุ - Ph.D. (Molecular Biology and    

Bioinformatics),  

ม.สงขลานครินทร>, 2554 

- M.Sc. (Computer Science), 

ม.สงขลานครินทร>, 2549     

- B.Sc. (Computer Science), 
ม.สงขลานครินทร>, 2545 
 

ดูภาคผนวก 4 

6  ผู�ช$วย
ศาสตราจารย> 

น.ส.สมพร ตั๊นสกุล - Ph.D.(Biotechnology), Kyoto 
Institute of  Technology, 
Kyoto, Japan, 2547 

- M.Sc. (Industrial 
Microbiology), จุฬาลงกรณ>
มหาวิทยาลยั,  2534 

- B.Sc. (Microbiology), 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย, 2530 
 

ดูภาคผนวก 4 
 

7  ผู�ช$วย
ศาสตราจารย> 

นางสุชีรา ธนนิมิตร - Ph.D. (Analytical Chemistry), 
ม.สงขลานครินทร>, 2552 

- B.Sc. (Chemistry, 2ndclass 
honours), ม.สงขลานครินทร>, 
2546 
 
 
 

ดูภาคผนวก 4 
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ท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน-งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี
(สาขาวิชา),สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน

ทาง 
วิชาการ 

8  อาจารย> น.ส.มลวดี วงศ>ลาภสุวรรณ 

 

- Ph.D. (Molecular Biology and 
Bioinformatics),  
ม.สงขลานครินทร>, 2554 

- B.Sc. (Biotechnology,  1st  

class Honours),  
ม.สงขลานครินทร>, 2549 
 

ดูภาคผนวก 4 

9  อาจารย> น.ส. อลิษา หนักแก�ว - Ph.D. (Molecular Biology and 
Bioinformatics),  
ม.สงขลานครินทร>, 2556 

- M.Sc. (Biochemistry),  
ม.สงขลานครินทร>, 2547 

- B.Sc. (Biotechnology),  
ม.สงขลานครินทร>, 2544 
 

ดูภาคผนวก 4 

10 อาจารย> น.ส.จุฑารัตน> เอ้ียวกฤตยากร 

 

- D.Eng. (Chemical 
Engineering), 
ม.สงขลานครินทร>, 2555 

- B.Eng. (Chemical 
Engineering), 
ม.สงขลานครินทร>, 2550 
 

ดูภาคผนวก 4 

 
3.2.2 อาจารย)ประจํา 
        ไม$มี 
3.2.3 อาจารย))พิเศษ 
        อาจารย>และบุคลากรจากหน$วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต$างประเทศ 

 

4. องค)ประกอบเก่ียวกับประสบการณ)ภาคสนาม (การฝwกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ1ามี) 
ไม$มี 
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5. ข1อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ1ามี) 
5.1 คําอธิบายโดยย-อ 

หลักสูตรกําหนดให�นักศึกษาเรียนวิชาวิทยานิพนธ>  เป@นวิชาท่ีให�นักศึกษาศึกษารายบุคคล ใน
ประเด็นป�ญหาในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ นักศึกษาต�องสอบผ$านโครงร$างวิทยานิพนธ> และสอบป�องกัน
วิทยานิพนธ>ภายใต�การแนะนําของอาจารย>ท่ีปรึกษา ให�นําผลงานจากวิทยานิพนธ>เสนอในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงเป@นท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร$ในวารสารวิชาการ ตามท่ีระบุโดย
แหล$งทุนวิจัยหรือทุนสนับสนุนนักศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู1 
1) นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในกระบวนการวิจัย สามารถคิดและวิเคราะห>ป�ญหาอย$างเป@น

ระบบและมีหลักการ  
2) สามารถประยุกต>ใช�ศาสตร>ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ>ได� ผลเป@นท่ี

น$าพึงพอใจ  
3) สามารถนําเสนอความรู�ทางวิทยาศาสตร>โดยใช�สื่อและเทคโนโลยีในการประชุมต$างๆ ได� 
4) มีการพัฒนาด�านมนุษยสัมพันธ> คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย 
5) มีทักษณะในการทํางานร$วมกับผู�อ่ืน และรับผิดชอบต$องานท่ีตนเองได�รับมอบหมาย 

5.3 ช-วงเวลา 
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เริ่มทําวิทยานิพนธ>ตั้งแต$ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปgการศึกษาท่ี 1  
2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เตรียมโครงร$างวิทยานิพนธ>และยื่นแบบฟอร>มแต$งต้ังอาจารย>ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ> ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปgการศึกษาท่ี 1  
5.4 จํานวนหน-วยกิต 

- แผน ก แบบ ก 1    ทําวิทยานิพนธ>  36  หน$วยกิต 

- แผน ก แบบ ก 2    ทําวิทยานิพนธ>  24  หน$วยกิต  
5.5 การเตรียมการ 

1) สรรหาหรือมอบหมายอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> ท่ีมีประสบการณ>และความเชี่ยวชาญให�
นักศึกษาเป@นรายบุคคล 

2) อาจารย>ท่ีปรึกษาให�คําปรึกษาในการเลือกหัวข�อ และกระบวนการศึกษาค�นคว�าและประเมินผล 
3) นักศึกษาจะต�องรายงานความก�าวหน�างานวิจัยเป@นระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกําหนดเพ่ือส$งผลในการประเมินผล 
4) นักศึกษานําเสนอและอนุมัติผ$านการสอบโครงร$างวิทยานิพนธ>ต$อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ>  และดําเนินกระบวนการตามข้ันตอนวิจัยต$อไป 
5) นักศึกษาขออนุมัติสอบป�องกันวิทยานิพนธ> ต$อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ> ดังต$อไปนี้ 

- การรายงานความก�าวหน�าของการทําวิทยานิพนธ>ในแต$ละภาคการศึกษา และสอบถามความก�าวหน�า
จากอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> เพ่ือประเมินผลการให�หน$วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ> 

- การสอบวิทยานิพนธ> 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู1 กลยุทธ)การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ)หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ด�านวิชาการ 
ด�วยศาสตร>ด�านจีโนมและโปรตีโอม (ป�จจุบันถูกเรียก
รวมๆ ว$าโอมิกส>) มีความก�าวหน�าและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นักศึกษาจะต�องมีความสามารถในการ
ติดตามความก�าวหน�าท่ีเกิดข้ึน และปรับวิธีการทํางาน
ให�ทันสมัย ทันต$อเหตุการณ> ต�องสามารถใช�เครื่องมือ
ชีวสารสนเทศ และบูรณาการศาสตร>ทางชีวภาพและ
คอมพิวเตอร> 

 

- สอนแบบ problem base เพ่ือฝEกทักษะจาก
โจทย>ของประเทศ แต$ใช�เครื่องมือคิดวิเคราะห>ท่ี
เป@นสากล 

- ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการจากวารสาร
ชั้นนํา และ website และ e-learning ของ
สถาบันท่ีมีชื่อเสียง 

- การสืบค�นเอกสารทางวิชาการ 
- ส$งเสริมให�นําเสนอผลงานในเวทีต$างๆ ท้ังด�าน

วิชาการ 

1.2 ด�านการสื่อสาร 
โอมิกส> เป@นวิทยาศาสตร>ท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข�อง
กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และเริ่มมีบทบาทสําคัญในการ
ดํารงอยู$ของคนและสิ่งแวดล�อม เนื้อหาท่ีซับซ�อนและ
เข�าใจยาก นักศึกษาจะต�องมีความสามารถในการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร>ในรูปแบบต$างๆ มีการใช�
ภาษาท่ีถูกต�อง 

 

- มี group meeting อย$างสมํ่าเสมอระหว$าง
อาจารย>-นักศึกษา นักศึกษา-นักศึกษา 
(นักศึกษา-ผู�ทรงคุณวุฒิ)  

- มีการรายงาน output ของงานวิจัยเดือนละครั้ง 
- มี Journal club เพ่ือวิจารณ>การนําเสนองาน 
- ฝEกนําเสนอในรูปแบบต$างๆ ได�แก$ การนําเสนอ

ด�วยวาจา นําเสนอด�วยโปสเตอร> การนําเสนอ
แบบ pitching การเขียนบทความทางวิชาการ 

- อบรมเก่ียวกับภาษาและบุคคลิกท่ีต�องใช�ในการ
สื่อสาร 

- นําเสนองานในท่ีประชุมวิชาการ 

1.3 ด�านการวิจัย 
เข�าใจกระบวนการวิเคราะห>ป�ญหาแบบองค>รวม 
ป�จจัยการเลือกโจทย>วิจัย การศึกษานโยบายของ
ประเทศ การประเมินความสําเร็จและความเสี่ยง 
ความรู�ด�านจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

- ศึกษาตัวอย$างงานวิจัยจากนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียง
ของประเทศและต$างประเทศ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงร$าง
วิทยานิพนธ> วิทยานิพนธ> และการเขียนผลงาน
ตีพิมพ> 
- อบรมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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2 การพัฒนาผลการเรียนรู1ในแต-ละด1าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรับผิดชอบต$อตนเอง มีวินัย  ตรงต$อเวลา 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม$นําทักษะและความรู�ไปใช�ในทางท่ีผิด 

2.1.2 กลยุทธ)การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านคณุธรรมและจริยธรรม 
1) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในทุกรายวิชา 
2) กําหนดให�มีวัฒนธรรมองค>กร เพ่ือเป@นการปลูกฝ�งให�นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย เน�น

การเข�าชั้นเรียนให�ตรงเวลา 
3) มีความซ่ือสัตย> โดยต�องไม$กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ�านของผู�อ่ืน 

2.1.3 กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การส$งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 
2) การสอบโครงร$างวิทยานิพนธ>และวิทยานิพนธ>ตามกําหนดระยะเวลา 
3) ประเมินพฤติกรรมระหว$างทํากิจกรรมท่ีกําหนด 
4) ประเมินจากอาจารย>พ่ีเลี้ยงท่ีฝEกงานในสถานประกอบการ 

2.2 ความรู1 
2.2.1 ผลการเรียนรู1ด1านความรู1 

1) มีความรู� และความเข�าใจในหลักการและทฤษฎีในเรื่องชีววิทยาโมเลกุล 
2) มีความรู� และความเข�าใจในหลักการและทฤษฎีในเรื่องชีวสารสนเทศ 
3) มีความรู� และความเข�าใจในเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
4) มีความรู�ความเข�าใจในงานวิจัยและวิทยาการท่ีทันสมัยต$อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลก  
2.2.2 กลยุทธ)การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านความรู1 

1) เน�นการสอนโดยให�ผู�เรียนมีการเรียนรู�ด�วยตนเอง และการเรียนรู�แบบมีส$วนร$วม การใช�
ป�ญหาเป@นพ้ืนฐาน 

2) ใช�วิธีสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังการบรรยายร$วมกับการอภิปราย การค�นคว�า การ
วิเคราะห> และทํากรณีศึกษาตลอดจนการนําเสนอประเด็นท่ีผู�เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู�
ร$วมกันของกลุ$ม 

3) สอนให�สามารถใช�เครื่องมือท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาทักษะด�านปฏิบัติการตามพ้ืนฐานของ
นักศึกษา เพ่ือความเหมาะสมในแต$ละด�าน 
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2.2.3 กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู1ด1านความรู1 
1) ประเมินผลด�านความรู� และการปฏิบัติของนักศึกษา จากงานท่ีมอบหมายให� 
2) ประเมินผลด�านความรู�โดยการสอบ 

2.3 ทักษะทางปLญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 

1) สามารถคิดอย$างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห>อย$างเป@นระบบและสร�างสรรค> โดยใช� องค>
ความรู�ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข�อง  

2) สามารถประยุกต>ใช�ความรู�ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไปปฏิบัติงานจริง 
3) สามารถหาแนวทางแก�ป�ญหาด�วยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ)การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา  
1) การสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนได�ฝEกทักษะการสืบค�นข�อมูล การประมวลข�อมูล คิดวิเคราะห> 

สร�างสมมติฐาน  และวางแนวทางการแก�ไขป�ญหา ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานอย$าง
เป@นระบบ  

2) จัดกิจกรรมการสอน เช$น การอภิปรายกลุ$ม กรณีศึกษา  ฝEกปฏิบัติจริง ทํารายงานใน
หัวข�อท่ีได�รับมอบหมาย บรรยายโดยเชิญวิทยากรหรือผู�เชี่ยวชาญ  เป@นต�น 

2.3.3 กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 
1)  ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2)  ประเมินจากงานท่ีมอบหมายให�ทํา  
3)  ประเมินโดยการสอบ (ข�อสอบแบบเชิงทฤษฎีและประยุกต>) 

2.4 ทักษะความสัมพันธ)ระหว-างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ)ระหว-างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติงานเป@นทีมได�เหมาะสมและร$วมช$วยกันแก�ไขป�ญหาของกลุ$ม 
2) ปรับตัวได�ตามสถานการณ> สามารถทํางานเป@นทีมในบทบาทผู�นําและผู�ตาม 
3) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต$างระหว$างบุคคลและวัฒนธรรม 
4) มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะห>ป�ญหาท่ีต�องการความสนใจ และแสดงออกได�อย$าง

เหมาะสม  
2.4.2 กลยุทธ)การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ)ระหว-างตัวบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การกําหนดกิจกรรมและมอบหมายงานเป@นกลุ$ม และแบ$งหน�าท่ีรับผิดชอบกันในกลุ$ม  
2) จัดประสบการณ>การเรียนรู�ในภาคปฏิบัติท่ีส$งเสริมให�ทํางานเป@นทีมและการแสดงออก 
3)  
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2.4.3 กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ)ระหว-างบุคคลและความ
รับผิดชอบ     
1) ประเมินรอบตนเอง (peer–review) โดยการประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนักศึกษาในการร$วมทํางานกลุ$ม และประเมินจากความสัมพันธ>ของนักศึกษากับ
อาจารย> นักศึกษากับสถานประกอบการในการฝEกปฏิบัติงาน และระหว$างนักศึกษา
ด�วยกัน สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร$วมกิจกรรมต$าง ๆ และความครบถ�วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข�อมูล 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช�ภาษาต$างประเทศในการฟ�ง พูด อ$าน และเขียนได�อย$างเหมาะสม  
2) สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต$อสื่อสาร นําเสนอข�อมูล และช$วย 
      งานวิจัยได�  อย$างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล$าและการเขียน  
3) สามารถใช�เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>และสถิติในการประมวล การแปล 
 ความหมาย และการวิเคราะห>ข�อมูลได�อย$างมีประสิทธิภาพ  

2.5.2 กลยุทธ)การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการ
ใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนได�ฝEกทักษะการสื่อสารระหว$างบุคคล

ท้ังการพูด การฟ�ง และการเขียนในกลุ$มผู�เรียน ระหว$างผู�เรียนและผู�สอน และบุคคลท่ี
เก่ียวข�องในสถานการณ>ท่ีหลากหลาย 

2) การจัดประสบการณ>การเรียนรู�ท่ีส$งเสริมให�ผู�เรียนได�เลือกและใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณ>การเรียนรู�ท่ีส$งเสริมให�ผู�เรียนได�ใช�ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ และฝEกทักษะการนําเสนอข�อสนเทศด�วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู�ฟ�ง  

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู�ในรายวิชาต$าง ๆ ให�นักศึกษาได�วิเคราะห>สถานการณ>จําลอง 
และสถานการณ>เสมือนจริง และนําเสนอการแก�ป�ญหาท่ีเหมาะสม  

5) เรียนรู�เทคนิคการประยุกต>เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ> 
2.5.3 กลยุทธ)การประเมินผลลัพธ)การเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ โดยนําเสนอเป@นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา

ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
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2) ประเมินทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากทักษะการใช�อุปกรณ>
สารสนเทศในการนําเสนองานได�อย$างมีประมิทธิภาพ 

3) ประเมินจากการสอบ 
3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 1จากหลักสูตรสู -รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  
3.1 ผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบต$อตนเอง มีวินัย  ตรงต$อเวลา 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม$นําทักษะและความรู�ไปใช�ในทางท่ีผิด 

3.2 ผลการเรียนรู1ด1านความรู1 
1) อธิบายหลักการและทฤษฎีในเรื่องชีววิทยาโมเลกุลได� 
2) อธิบายหลักการและทฤษฎีในเรื่องชีวสารสนเทศได� 
3) อธิบายและใช�เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพได� 
4) แสวงหาความรู�และวิทยาการท่ีทันสมัยต$อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  

3.3 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 
1) สามารถพัฒนาโครงร$างงานวิจัย วางแผน และออกแบบการทดลองได� 
2) บูรณาการความรู�ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศกับศาสตร>อ่ืนๆ มองเห็นแนวทางท่ีจะนํา

ความรู�ไปใช�ประโยชน>ต$อวงวิชาการและต$อสังคม 
3) สามารถประยุกต>ใช�เครื่องมือชีวสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห>ข�อมูลทางชีววิทยาโมเลกุลได�อย$าง

ถูกต�อง 
4) สามารถวิเคราะห>และสังเคราะห>ความรู�ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศจากแหล$งข�อมูล

ต$างๆได�อย$างถูกต�องและสร�างสรรค> 
3.4 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ)ระหว-างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติงานเป@นทีมได�เหมาะสมและร$วมช$วยกันแก�ไขป�ญหาของกลุ$ม 
2) ปรับตัวได�ตามสถานการณ> สามารถทํางานเป@นทีมในบทบาทผู�นําและผู�ตาม 
3) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต$างระหว$างบุคคลและวัฒนธรรม 
4) มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะห>ป�ญหาท่ีต�องการความสนใจ และแสดงออกได�อย$างเหมาะสม 

3.5 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห) การส่ือสาร  และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช�ภาษาต$างประเทศในการฟ�ง พูด อ$าน และเขียนได�อย$างเหมาะสม  
2) สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต$อสื่อสาร นําเสนอข�อมูล และช$วยงานวิจัยได�  

อย$างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล$าและการเขียน  
3) สามารถใช�เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย      

และการวิเคราะห>ข�อมูลได�อย$างมีประสิทธิภาพ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู-รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�  ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู1 3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ) 
ระหว-างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห)เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � 

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

318-504 ชีวสารสนเทศ 2  � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-505 สิ่งมีชีวิตจําลองเพื่อการทดลอง � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิกส>  � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-509 ชีววิทยาระบบ � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตนี   � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร>   � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-512 การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศ � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-513 การทําเหมืองข�อมูลทางชีวสารสนเทศ   � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม   � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-515 เมตาโบโลมิกส> � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู-รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�  ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู1 3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ) 
ระหว-างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

318-516 ชีวสารสนเทศสําหรับผู�เริ่มต�น                          � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-517 ความสมัพันธ>ระหว$างอาหารและยีน � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 � � � � � � � � � � � � � � � � 
318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 � � � � � � � � � � � � � � � � 

318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 � � � � � � � � � � � � � � � � 

319-501 เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมกิส> � � � � � � � � � � � � � � � � 

319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร> � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู-รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�  ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู1 3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ) 
ระหว-างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � 

319-691 วิทยานิพนธ> � � � � � � � � � � � � � � � � 

319-692 วิทยานิพนธ> � � � � � � � � � � � � � � � � 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง  � � � � � � � � � � � � � � � � 

326-651 วิทยาภูมิคุ�มกันขั้นสูง � � � � � � � � � � � � � � � � 

326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสูง � � � � � � � � � � � � � � � � 

330-602 เซลล>วิทยาขั้นสูง � � � � � � � � � � � � � � � � 

344-563 ระบบจัดการฐานข�อมลู     � � � � � � � � � � � � � � � � 

344-564 การสืบค�นข�อมลู � � � � � � � � � � � � � � � � 

344-571 ป�ญญาประดิษฐ> � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู-รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�  ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู1 3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ) 
ระหว-างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย � � � � � � � � � � � � � � � � 

347-532 สถิติประยุกต>สําหรับการวิจัย � � � � � � � � � � � � � � � � 

660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร> � � � � � � � � � � � � � � � � 

660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สตัว>ในงานวิจัยทางการแพทย>  
� � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 

 



45 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ)ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ)ในการให1ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 6) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู1ขณะนักศึกษายังไม-สําเร็จการศึกษา 
1) อาจารย>ผู�รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล�องของข�อสอบกับผลการเรียนรู�ตามกรอบ

มาตรฐานของหลักสูตร  
2) มีกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรทําหน�าท่ีดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู1หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
1) การประเมินความพึงพอใจผู�ใช�งาน 
2) การได�งานทําของบัณฑิต 

3. เกณฑ)การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข�อ 

54.2  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได�ต�องมีคุณสมบัติดังนี้$ 
3.1 สอบเทียบหรือสอบผ$านความรู�ภาษาต$างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
3.2 แผน ก แบบ ก 1 ต�องเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ$านปากเปล$าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต$งต้ัง และต�องเป@นระบบเปCดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� สําหรับผลงาน
วิทยานิพนธ>หรือส$วนหนึ่งของวิทยานิพนธ>ต�องได�รับการตีพิมพ> หรืออย$างน�อยได�รับการยอมรับ
ให�ตีพิมพ> ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร$ผลงานทางวิชาการ 

3.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร โดยจะต�องได�รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม$ตํ่ากว$า 3.0 พร�อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ$านการสอบปากเปล$าข้ันสุดท�ายโดย
คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต$งต้ัง และต�องเป@นระบบเปCดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� 
ผลงานวิทยานิพนธ>หรือส$วนหนึ่งของวิทยานิพนธ>ต�องได�รับการตีพิมพ>หรืออย$างน�อยได�รับการ
ยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร$ผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอต$อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ> (Full Paper) ได�รับการ
ตีพิมพ>ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล$าว 

3.4 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย / คณะ / หลักสูตร กําหนด  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย) 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย)ใหม- 

1.1 อาจารย)ใหม-ทุกคนเข1าปฐมนิเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน มีหัวข1อดังนี้ 
1) นโยบายมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน> 
2) ปรัชญาการศึกษาและจิตวิญญาณความเป@นครู  
3) แหล$งทุนและการสนับสนุนการวิจัย 
4) อาจารย>กับการคาดหวังของสังคม 
5) ความสุขและความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 
6) เส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพอาจารย> 
7) การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิผลประโยชน>ของอาจารย> และ

กฎระเบียบต$าง ๆ 
8) การประกันคุณภาพกับการเรียนการสอน 

1.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต-าง ๆ ของคณะ เช-น  
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานวิจัย 

1.3 อาจารย)ทุกคนได1รับการพัฒนาอย-างท่ัวถึงในด1านจัดการเรียนการสอน และความรู1ท่ีทันสมัย 
อาจารย>ได�รับการอบรมการวิจัย โดยเข�าร$วมกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและเข�าร$วม

ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
1) อบรมการทําหน�าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> ความรู�เรื่องทรัพย>สินทางป�ญญา และการไม$

ลอกเลียนผลงานวิจัยและวิชาการ (plagiarism) 
2) สนับสนุนให�เข�าร$วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
3) สนับสนุนให�เข�าร$วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
4) ศึกษาดูงานอบรมในต$างประเทศ 
5) เข�าร$วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต$างประเทศ  
6) อาจารย>ท่ีปรึกษาร�อยละ 80 สมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) หรือ

ทุนอ่ืนท่ีใกล�เคียง 
2. การพัฒนาความรู1และทักษะให1แก-คณาจารย)และบุคลากร 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) สนับสนุนให�อาจารย>ได�รับการประเมินผลด�านการสอนและการประเมินผลอย$างมีส$วนร$วม

ระหว$างผู�สอน ผู�บริหาร และผู�เรียน 
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปg  
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3) สนับสนุนให�อาจารย>อบรมเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังใน
ห�องเรียนและในห�องปฏิบัติการ  

4) สนับสนุนอาจารย>เข�าร$วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

5) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู�ร$วมงาน (peer evaluation) 
6) กําหนดให�มีการวิจัยในห�องเรียน 
7) พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด1านอ่ืน ๆ 
1) การสนับสนุนให�อาจารย>เข�าร$วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาท่ีเก่ียวข�อง 
2) การสนับสนุนให�อาจารย>เข�าร$วมการฝEกอบรมเพ่ิมเติม ฟ~�นฟูในสาขาท่ีเก่ียวข�อง 
3) การสนับสนุนให�อาจารย>ขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับคณะ มหาวิทยาลัย หรือระดับชาติ 
4) การสนับสนุนให�อาจารย>เข�าร$วมโครงการวิจัยต$างคณะ มหาวิทยาลัย หรือต$างประเทศเพ่ือหา

เครือข$ายในวิชาชีพเดียวกัน หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก-บุคลากรสายสนับสนุน 

1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง โดยบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี 
ท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

2) การเพ่ิมทักษะความรู�เพ่ือการปฏิบัติงาน   บุคลากรต�องเข�าใจโครงสร�างและธรรมชาติของ
หลักสูตร และจะต�องสามารถบริการให�อาจารย>  สามารถใช�สื่อการสอนได�อย$างสะดวก  

3) กําหนดระบบการประเมินผลอย$างมีส$วนร$วมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
4) จัดประชุมบุคลากรเพ่ือทบทวน/ ประเมินผลการทํางานในหลักสูตรฯ 
5) สนับสนุนให�บุคลากรอบรมเสริมทักษะการทํางานท่ีทันสมัยให�แก$บุคลากรทุกคน 
6) กําหนดให�บุคลากรฝ}ายสนับสนุนเข�าประชุม/ ดูงาน/ อบรมทักษะเฉพาะตําแหน$ง อย$าง

น�อยปgละ  1 ครั้ง  
7) จัดกลุ$มบุคลากรและกระบวนการเพ่ือการจัดการความรู�ข�ามหน$วยงาน 
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หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 

เป{าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัยโดย
อาจารย>และนักศึกษาสามารถ
ก�าวทันหรือเป@นผู�นําในการสร�าง
องค> ค ว าม รู �ใ หม $ๆท า งด �า น
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน-
เทศ 

2. กระตุ�นให�นักศึกษาเกิดความใฝ}รู� 
มีแนวทางการเรียนท่ีสร�างท้ัง
ความรู�ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย$างสมํ่าเสมอ 

5. ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ> 

1. จัดให�หลักสูตรสอดคล�องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  5  ปg 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให� มี ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให�
นั ก ศึกษา ได� ศึ กษาความรู� ท่ี
ทันสมัยด�วยตนเอง 

4. จัดให� มีผู�สนับสนุนการเรียนรู� 
และหรือผู�ช$วยสอน เพ่ือกระตุ�น
ให�นักศึกษาเกิดความใฝ}รู� 

5. กํ าหนดให�อาจารย> ท่ี สอน มี
คุณวุฒิไม$ต่ํากว$าปริญญาโทหรือ
เป@นผู�มีประสบการณ>เชี่ยวชาญ 
และให� มี จํ านวนคณาจารย>
ป ร ะ จํ า ไ ม$ น� อ ย ก ว$ า เ ก ณ ฑ>
มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให�อาจารย>ผู�สอนเป@น
ผู�นําในทางวิชาชีพด�านชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

 
 

1. ห ลั ก สู ต ร ผ$ า น ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถ
อ�างอิงกับมาตรฐานท่ีกําหนด
โดยหน$ วยงานวิ ช าชีพด� าน
ชี ว วิ ท ย า โ ม เ ล กุ ล แ ล ะ ชี ว -            
สารสนเทศ มีความทันสมัยและ
มีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาค ปฏิบัติ
และวิชาเรียนท่ีมีแนว ทางให�
นั ก ศึ กษา ได� ศึ กษาค� น  คว� า
ความรู�ใหม$ได�ด�วยตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย>
ประจํา ประวัติอาจารย> ด�าน
คุณวุฒิประสบการณ> และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย> 

4. จํานวนบุคลากรผู�สนับสนุนการ
เรียนรู�และบันทึกกิจกรรม ใน
การสนับสนุนการเรียนรู� 

5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย>ผู�สอน และการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู� ข อ ง
ผู� ส นั บสนุ นการ เ รี ยนรู� โ ด ย
นักศึกษา 
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เป{าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 7. ส$งเสริมอาจารย>ประจําหลัก-
สูตรให�ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในและ
ต$างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
ภ าย ใน ทุกปg และภายนอก 
อย$างน�อยทุก 5 ปg 

9. จั ด ทํ า ฐ า นข� อ มู ล ท า งด� า น
นักศึกษา อาจารย> อุปกรณ> 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป@นข�อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรม-การ 

10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โ ด ย ม ห า บั ณ ฑิ ต ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

11. การสอบวิทยานิพนธ> เป@นไป
ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ    
5  ปg 

7. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิต
ผู�สําเร็จการศึกษาทุก ๆ 2  ปg 

8. ประเมินผลจากผลงานวิจัยท่ี
ไ ด� รั บ ก า ร ตี พิ มพ> แ ล ะก า ร
นําเสนอในท่ีประชุมระดับ-
ชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
2. บัณฑิต   
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 

- ผู�สําเร็จการศึกษา ร�อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

- มีการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตทุกปgเพ่ือนําข�อมูลไปใช�ปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชา
จัดสรรงบประมาณแผ$นดินและงบประมาณเงินรายได�เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ> และวัสดุภัณฑ>คอมพิวเตอร>อย$างเพียงพอรวมท้ังมีฐานข�อมูลให�สืบค�น เพ่ือ
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สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมกับการเรียนรู�ด�วย
ตนเองของนักศึกษา 

    2.2 การได1งานทําของบัณฑิต 
  บัณฑิตท่ีจบการศึกษา ร�อยละ 80 สามารถมีงานทําภายใน 1 ปgหลังสําเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา   
    3.1 การรับนักศึกษา  

1) หลักสูตรกําหนดแผนการรับนักศึกษาเรียนต$อระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คนและกําหนดวิธีการ
รับนักศึกษาผ$านคณะและบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการเปCดรับตลอดท้ังปg 

2) ประชาสัมพันธ>หลักสูตรในภาพรวม ร$วมกับท่ีคณะวิทยาศาสตร>และบัณฑิตวิทยาลัยจัดข้ึนซ่ึงใน
การประชาสัมพันธ>หลักสูตร รวมกับการประชาสัมพันธ>หลักสูตรผ$าน Website และ 
Facebook ของภาควิชา 

3) การรับสมัครนักศึกษาสามารถสมัครผ$านได� 3 ทางคือ ผ$านภาควิชา ผ$านทางคณะวิทยาศาสตร> 
และผ$านทางบัณฑิตวิทยาลัย 

4) หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาเบ้ืองต�นจากประวัติการศึกษา ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ความสนใจในงานวิจัย แล�วประกาศให�มาสอบสัมภาษณ>  

5) กําหนดวันสอบสัมภาษณ> โดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศการรับสมัครเข�าศึกษาของบัณทิต
วิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู�สมัครดังต$อไปนี้ 

  - มีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะเรียนสําเร็จ 
  - เข�าใจงานวิจัยท่ีทํามาก$อนหน�านี้ และท่ีวางแผนจะทําต$อไป 
  - มีความมุ$งม่ันสู$ความสําเร็จ มีความคิดสร�างสรรค> 
  - มีภาวะผู�นํา และสามารถทํางานร$วมกับผู�อ่ืน 
  - สื่อสารได�ดี สามารถสื่อสารเป@นภาษาอังกฤษ 
6) หลักสูตรแจ�งผลผู�มีสิทธิเข�าศึกษาต$อผ$านทางระบบสารสนเทศของคณะฯ และบัณทิตวิทยาลัย 

    3.2 การส-งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
1) นักศึกษาและอาจารย>ท่ีปรึกษา หารือร$วมกันเรื่องหัวข�อวิจัยและแนวโครงร$างวิทยานิพนธ> 
2) นักศึกษานําเสนอโครงร$างวิทยานิพนธ>ต$ออาจารย>ท่ีปรึกษาและกรรมการสอบ 
3) นักศึกษารายงานผลการดําเนินงานทุกสัปดาห>ใน group meeting ของอาจารย>ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ> 
4) นักศึกษารายงานความก�าวหน�าต$อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย>ประจําหลักสูตร 

ตามวันและเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดปgละ 2 ครั้ง อาจารย>ประเมิน % ความก�าวหน�า และส$ง
เอกสารรายงานความก�าวหน�า ไปยังคณะ 

5) นักศึกษานําเสนองานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ  
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6) ส$งผลงานตีพิมพ>ในวารสารทางวิชาการท่ีเป@นท่ียอมรับ 
7) แต$งต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ>ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
8) ขออนุมัติสอบป�องกันวิทยานิพนธ> และกําหนดวันสอบ 
9) เขียนวิทยานิพนธ>ภายใต�การดูแล ตรวจทาน และแก�ไขโดยอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> แล�วส$ง

วิทยานิพนธ>ให�กรรมการสอบพิจารณาล$วงหน�าก$อนวันสอบอย$างน�อย 4 สัปดาห> 
10) ดําเนินข้ันตอนการสอบและแจ�งผลการพิจารณาตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
1) หลักสูตรมีกระบวนการติดตามความก�าวหน�าทางวิทยานิพนธ>ของนักศึกษาโดยนักศึกษาต�องมี

การรายงานความก�าวหน�าวิทยานิพนธ>ทุก 6 เดือนต$อกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) มีการประมินความพึงพอใจต$อการบริหารหลักสูตร 
3) นักศึกษาสามารถร�องเรียนป�ญหาต$างๆได� โดยผ$านหลายช$องทางไม$ว$าจะเป@น facebook line 
4) อาจารย>ท่ีปรึกษาจะมีการติดตามความก�าวหน�าของนักศึกษาผ$าน group meeting 

4.  คณาจารย)    
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย)  

การรับอาจารย)ใหม- 
มีการคัดเลือกอาจารย>ใหม$ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> โดย

มีกระบวนการดังนี้ 
1) ภาควิชาทบทวนจํานวนและคุณสมบัติอาจารย>ประจําหลักสูตรท่ีมีอยู$เดิมทุกปg 
2) กรณีจํานวนอาจารย>ประจําหลักสูตรไม$เพียงพอ หรือ คุณสมบัติอาจารย>ไม$เป@นไปตามท่ี

ภาควิชากําหนด ภาควิชาจะทําการจัดหาอาจารย>ประจําหลักสูตรใหม$ โดยแบ$งเป@น 2 
กรณีคือ (ก) กรณีมีอัตรากําลังอยู$แล�ว จะดําเนินการเปCดรับ สมัครอาจารย>ประจําหลักสูตร
ใหม$ ผ$านทางหน$วยการเจ�าหน�าท่ีของคณะวิทย>ฯ (ข) หากต�องขออัตรากําลังเพ่ิม ภาควิชา
ต�องดําเนินการขออัตรากําลังไปยังงานนโยบายและแผนของคณะฯก$อน เม่ือได�รับการ
จัดสรรอัตรากําลังจึงดําเนินงานประกาศและเปCดรับสมัครตามข้ันตอนต$อไป ท้ังนี้การ
คัดเลือกจะกําหนดคุณสมบัติตามเกณฑ> คือ จะต�องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรง
หรือสัมพันธ>กับหลักสูตร  

3) หัวหน�าภาควิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเบ้ืองต�นจากใบสมัครท่ีส$ง
มาถึงกองการเจ�าหน�าท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> แล�วคัดเลือกไว�จํานวนหนึ่ง 

4) สืบค�นประวัติและคุณสมบัติของผู�สมัครจากแหล$งข�อมูลท่ีเชื่อถือได�อย$างเป@นระบบ และมี
การตรวจสอบข�อมูลอย$างเป@นธรรม 

5) ประกาศรับสมัครท่ัวไป สําหรับผู�ท่ีไม$ได�ยื่นเอกสารมาท่ีข�อ 3 
6) คัดเลือกรอบท่ี 2 จากใบสมัครในข�อ 3-5 แล�วเชิญให�มาสัมภาษณ> และทดสอบการสอน 
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7) แต$งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ>และทดสอบการสอน คณะกรรมการประกอบด�วย 
คณบดีเป@นประธาน หัวหน�าภาควิชา และ อาจารย>ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขา 

8) เม่ือได�อาจารย>ท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุดตามเกณฑ> ภาควิชาทําเอกสารเสนอแต$งต้ังอาจารย>ใหม$
และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

9) อาจารย>ประจําหลักสูตรใหม$ทําข�อตกลงภาระงานด�านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
และภารกิจอ่ืนๆตามท่ีภาควิชากําหนด 

10) แต$งต้ังอาจารย>พ่ีเลี้ยง ซ่ึงเป@นอาจารย>ท่ีมีประสบการณ>ในภาควิชาทําหน�าท่ีเป@นอาจารย>พ่ี
เลี้ยง 

11) อาจารย>ใหม$ร$วมงานปฐมนิเทศอาจารย>ใหม$ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือให�เข�าใจ
บทบทหน�าท่ีของอาจารย> เข�าอบรมทักษะการสอน การวิจัย การดูแลนักศึกษา และทักษะ
อ่ืนๆ ตามท่ีโครงการของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และหน$วยงานภายนอก 

การบริหารและพัฒนาอาจารย)ประจําหลักสูตร 
1) มีการประชุมอาจารย>ประจําหลักสูตร  
2) มีระบบพ่ีเลี้ยงให�อาจารย>ใหม$ 
3) มี TOR ท่ีชัดเจน ได�แก$ อาจารย>ทุกคนมีภารกิจหลักคือ สอน วิจัย และ บริการวิชาการ ใน

ปริมาณงานท่ีเท$าเทียมกัน 
4) ในเรื่องการสอน กําหนดให�ไม$มีการเบิกค$าสอนพิเศษ อาจารย>จะต�องวางแผนให�มีภาระ

งานสอนท่ีไม$มากเกินไป และอยู$ในเวลาท่ีเหมาะสม กําหนดให�รับงานสอนจากหน$วยงาน
ภายนอกได�ไม$เกิน 30% จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning พัฒนาทักษะการ
สอนเป@นภาษาอังกฤษ และ ช$วยพัฒนาด�านภาษาอังกฤษแก$นักศึกษา 

5) แต$ละรายวิชา มีการคํานวณค$าใช�จ$ายชัดเจน กําหนดให�อาจารย>เข�าใจถึงความคุ�มค$าของ
การลงทุนในแต$ละรายวิชา และ output ท่ีได� ว$าสอดคล�องกับหลักสูตรหรือไม$ และให�
ผู�เรียนได�ประโยชน>สูงสุด 

6) กําหนดให�อาจารย>มีหัวข�องานวิจัยท่ีมีทิศทางสอดคล�องกับยุทธศาสตร> ภาควิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย และประเทศ มีความร$วมมือการวิจัยภายในองค>กร  

7) อาจารย>ได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตนเอง  
8) อาจารย>ต�องมีแผนการสร�างความก�าวหน�าในวิชาชีพของตนเอง (ตัวอย$างเช$น แผนการเข�า

สู$ตําแหน$งทางวิชาการ)ยกเว�นอาจารย>ท่ีมาจากต$างคณะ ให�ดําเนินตามข�อกําหนดของคณะ
ต�นสังกัด 

9) อาจารย>ต�องมีส$วนร$วมในการพัฒนาหลักสูตร 
10) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย>ให�มีคุณวุฒิ ตําแหน$งทางวิชาการตามเป�าหมายท่ีกําหนด 
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     4.2 คุณภาพอาจารย)  
หลักสูตรมีการจัดทําแผนการเข�าสู$ตําแหน$งทางวิชาการของอาจารย>แต$ละท$าน และติดตามเป@น
ระยะ พร�อมท้ังส$งเสริมและสนับสนุนอาจารย>ให�ได�ตําแหน$งทางวิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย)  
1) หลักสูตรมีการประชุม จัดทําแผนการเข�าสู$ตําแหน$งทางวิชาการของอาจารย>แต$ละท$าน 

ตลอดจนแผนการพัฒนาอาจารย>เพ่ือเข�าสู$ตําแหน$งทางวิชาการ 
2) มีการประเมินความพึงพอใจต$อการบริหารหลักสูตร 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู1เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  กลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมี ข้ันตอนหลักๆ คือ 

1) กรอบแนวคิดหลักสูตร 
   การกําหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร จะต�องอาศัยข�อมูลพ้ืนฐานต$างๆ เพ่ือให�หลักสูตร
นั้นเป@นหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการนําไปใช�งาน และเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง
ข�อมูลท่ีควรพิจารณาได�แก$  

- นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห$งชาติ  

- ผลการประเมินจากผู�ใช�บัณฑิต  

- ความต�องการของตลาดแรงงาน  

- สถานการณ>ทางเศรษฐกิจ และสังคม  

- ความพร�อมของภาควิชา/สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย  
ซ่ึงข�อมูลดังกล$าวจะถูกรวบรวม วิเคราะห> และสังเคราะห> โดยการประชุมร$วมกันของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด�วย  
(1) อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร อย$างน�อย 2 คน (2) ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป@นบุคคลภายนอกอย$าง 2 คน (3) ให�มี Partners/ Stakeholders เข�ามามีส$วนร$วมในการปรับปรุง
หลักสูตร อย$างน�อย 2 คน และจากอาจารย>ภายในภาควิชา 

2) การจัดทําหลักสูตร 
   ในการจัดทําหลักสูตร ต�องจัดทําหลักสูตรให�เป@นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ( 
มคอ.1) แล�วดําเนินการจัดรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( มคอ.2 ) 
และตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548   รวมท้ัง กําหนดสาระรายวิชาท่ีถูกต�อง
และทันสมัย การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>เพ่ือให�สอดคล�องกับหรือเป@นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย  และสอดคล�องความต�องการของผู�เรียน  และตอบสนองความต�องการของผู�ใช�
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บัณฑิตและสังคม  หลังจากนั้นนําเสนอหลักสูตรต$อคณะกรรมการแต$ละชุดโดยผ$านความเห็นชอบและ
อนุมัติ ดังนี้  คือ คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/คณะกรรมการประจํา/คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/สภาวิทยาเขต/สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบหลักสูตร 

3) การประชาสัมพันธ>หลักสูตร 
   การประชาสัมพันธ>หลักสูตรให�สาธารณชน และหน$วยงานต$าง ๆ มีความเข�าใจเก่ียวกับ
การเปCดหลักสูตรในแง$มุมต$าง ๆ โดยผ$านช$องทางต$าง ๆ เช$น  เว็บไซต>  facebook  Line  หรือวารสารทาง
การศึกษาด�านต$าง ๆ เพ่ือให�เข�าใจวัตถุประสงค> หรือจุดมุ$งหมายของหลักสูตร  สาระสําคัญ  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  เป@นต�น  

4) การบริหารจัดการหลักสูตร 
   การบริหารจัดการหลักสูตร  เป@นการนําหลักสูตรไปสู$การปฏิบัติ  โดยผ$านกระบวนการจัด
เรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กระบวนการวัดและประเมินผล เพ่ือให�เป@นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6 

5) ประเมิน/ทบทวน  มคอ.3-7 ทุกปg 
   การประเมินเป@นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห>ข�อมูลอย$างเป@นระบบ  จากผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา  มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/
มคอ.7เพ่ือตรวจสอบว$าหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ$งหมายท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  การ
ทบทวนหลักสูตรเป@นข้ันตอนท่ีสําคัญและจําเป@นข้ันตอนหนึ่ง  ผลจากการประเมินทําให�ทราบจุดเด$น จุด
ด�อย ตลอดจนป�ญหาและอุปสรรค ซ่ึงเป@นสาเหตุต$อการปรับและพัฒนาหลักสูตรต$อไป 

6) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ปg 
ผลท่ีได�จากการประเมินจะนํามาเป@นฐานข�อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับความก�าวหน�าทางด�านวิชาการ และความต�องการของผู�เรียน  ผู�ใช�บัณฑิต  หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ทางด�านต$างๆ โดยอาจจะเป@นการปรับปรุงหลักสูตรในส$วนย$อย  และการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ 5 
ปg 
 5.2 การวางระบบผู1สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

1) กําหนดผู�ประสานงานและทีมผู�สอน แต$ละรายวิชา ตามความถนัด ประสบการณ> และพิจารณา
จํานวนชั่วโมงสอนของอาจารย>แต$ละท$านให�เหมาะสม 

2) ประชุมร$วมระหว$าง อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน และผู�สอน ให�จัดหัวข�อการสอน 
ให�มีเนื้อหาสาระ สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� 

3) อาจารย>ผู�ประสานงานทุกท$านต�องเข�ารับการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรู� (มคอ.3 และมคอ.
4)  และกําหนดวันส$งแผนการเรียนรู�ตามท่ีคณะกําหนด 
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    5.3 การประเมินผู1เรียน  
 หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู�คุณภาพภายใต�ระบบและกลไกต$าง ๆ ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑ>การประเมินให�นักศึกษามีส$วนร$วม  
2) ผู�ประสานงานรายวิชาและอาจารย>ผู�สอนกําหนดน้ําหนักขององค>ประกอบในการประเมิน

สอดคล�องกับจุดเน�นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา) 
3) ในแต$ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู�ของโดยเครื่องมือประเมินท่ีหลากหลาย เช$น  

ข�อสอบปรนัย อัตนัย การบ�าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล$า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา  การวัดทักษะ เพ่ือให�ครอบคลุมผลการเรียนรู�ท้ัง 5 ด�าน  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
1) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา ของอาจารย>

ผู�สอน โดยกําหนดให�มีการรายงานวิธีการท่ีใช�ในการประเมิน เกณฑ>การประเมิน และผลการ
ประเมิน  

2) อาจารย>ผู�สอนจะต�องมีการปรับปรุงข�อสอบ สร�างข�อสอบใหม$ๆ เสมอ 
3) ภาควิชามีการเก็บข�อสอบไว�ในคลังข�อสอบ  
4) หลักสูตรกําหนดให�อาจารย>ผู�ประสานงานรายวิชาแจ�งการตัดเกรดให�นักศึกษารับรู�ชัดเจน   
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับ

หลักสูตร  
6) มีระบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู�ระดับหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปgสุดท�าย ผู�ใช�  บัณฑิต 

และผู�ประเมินอิสระ 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

1) ผู�สอนกําหนดให�นักศึกษาประเมินผลการสอนของตัวเองในแต$ละรายวิชา 
2) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
3) กรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห>ผลการประเมินของนักศึกษาและผู�สอน แต$หากผู�สอนมีผล

การประเมินตํ่ากว$า 3.51 จะต�องมีการชี้แจงต$อกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) กรรมการมีการจัดทํา มคอ. 7 วิเคราะห> learning outcome ของผู�เรียนเพ่ือใช�ในการจัด

รายวิชา สําหรับผลลัพธ>ท่ียังเห็นไม$เด$นชัดในตัวผู�เรียน 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู1  
     6.1 การบริหารงบประมาณ  

คณะจัดสรรงบประมาณประจําปg ท้ังงบประมาณแผ$นดินและเงินรายได�เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ> และวัสดุครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>อย$างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมกับการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักศึกษา 
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     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู-เดิม 

- หนังสือ  ตํารา และวารสารท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชา ท่ีใช�ประกอบการเรียนการสอน ใน
ห�องสมุดของหลักสูตร และสํานักทรัพยากรการเรียนรู � คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  โดยมีวารสารเข�าถึงได�ทางอิเล็กทรอนิกส> (e-journal) 

- ห�องปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

- เครื่องมือและอุปกรณ> ท่ีใช�ในการเรียนการสอน เช$น  เครื่องพีซีอาร> ตู�บ$มเลี้ยงเซลล> เครื่องวัด
การดูดกลืนแสง ตู�แช$อุณหภูมิตํ่า (-80oC) เครื่องป��นแยกสารความเร็วสูง เครื่องแยกสารให�
บริสุทธิ์  

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) กําหนดให�อาจารย> เสนอชื่อหนังสือ ตํารา สื่อ วารสารต$าง ๆ ท่ีต�องการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง

และพิจารณาจัดซ้ือร$วมกัน หรือ ส$งรายชื่อให�สํานักทรัพยากรการเรียนรู� คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> พิจารณาจัดซ้ือ 

2) คณะจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช�ประกอบการสอนของอาจารย> เช$น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร> 
คอมพิวเตอร> เครื่องถ$ายทอดภาพ 3 มิติ เป@นต�น 

     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู1 
 ผู�บริหารคณะ แต$งต้ังคณะกรรมการ ทําหน�าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา และสื่อการ
สอน มีเจ�าหน�าท่ี ด�านโสตทัศน>อุปกรณ> อํานวยความสะดวกในการใช�สื่อของอาจารย> 

7. ตัวบ-งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ดัชนีบ-งช้ีผลการดําเนินงาน ปGท่ี 1 ปGท่ี 2 ปGท่ี 3 ปGท่ี 4 ปGท่ี 5 

(1) อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย$างน�อยร�อยละ 80 มีการ
ประชุมหลักสูตรเ พ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร อย$างน�อยปgการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ต�องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห$งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
 สาขาวิชา (ถ�ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ> 
 ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย$างน�อยก$อนการเปCด 
 สอนในแต$ละภาคการศึกษาให�ครบทุกวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ-งช้ีผลการดําเนินงาน ปGท่ี 1 ปGท่ี 2 ปGท่ี 3 ปGท่ี 4 ปGท่ี 5 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
 การดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ  
 มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปCดสอนให� 
 ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จั ด ทํ า ร ายง านผลการ ดํ า เนิ นกา รของหลั กสู ต รตาม 
 มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปg 
 การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
 เรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อย$างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชา 
 ท่ีเปCดสอนในแต$ละปgการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ>การ 
 สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลการดําเนินงานท่ี 
 รายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปgท่ีผ$านมา 

 X X X X 

(8) อาจารย>ใหม$ (ถ�ามี) ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
 ด�านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย>ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
 วิชาชีพอย$างน�อยปgละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี )ไม$ 
 น�อยกว$าาร�อยละ 50 ได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
 วิชาชีพ อย$างน�อยปgละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปgสุดท�าย/มหาบัณฑิตใหม$ท่ี 
 มีต$อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม$น�อยกว$า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�มหาบัณฑิตท่ีมีต$อมหาบัณฑิตใหม$ 
 เฉลี่ยไม$น�อยกว$า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
 

 

 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ$งชี้ท้ังหมดอยู$ในเกณฑ>ดีต$อเนื่อง 2 ปgการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต$อไป ท้ังนี้เกณฑ>การประเมินผ$าน คือ มีการดําเนินงานตามข�อ 1 - 5 และ
อย$างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต$ละปg 
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หมวดท่ี  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ)การสอน    
1) พิจารณาจากตัวผู�เรียน โดยอาจารย>ผู�สอนจะต�องประเมินผู�เรียนในทุก ๆ หัวข�อ ว$ามีความ

เข�าใจหรือไม$ โดยประเมินจาก 

- ประเมินจากการทดสอบย$อย 

- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

- การอภิปรายโต�ตอบจากนักศึกษา  

- การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  
2) เม่ือรวบรวมข�อมูลจากท่ีกล$าวข�างต�นแล�ว ก็สามารถประเมินเบ้ืองต�นได�ว$า ผู�เรียนมีความ

เข�าใจหรือไม$  
3) หากวิธีการท่ีใช�ไม$สามารถทําให�ผู�เรียนเข�าใจได� จะต�องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบ

กลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได�ว$าผู�เรียนมีความเข�าใจหรือไม$ใน
เนื้อหาท่ีได�สอนไป  

4) หากพบว$ามีป�ญหาก็จะต�องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต$อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย)ในการใช1แผนกลยุทธ)การสอน 

1) ผู�เรียนประเมินการสอนของอาจารย>ทุกคน เม่ือสิ้นสุดรายวิชา และส$งตรงภาควิชาโดยใช�แบบ
ประเมินการสอนตามท่ีกําหนด 

2) ผลการประเมิน (feedback) ส$งตรงต$ออาจารย> เพ่ือปรับปรุงต$อไป 
3) รวบรวมผลการประเมินท่ีเป@นความต�องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการ

พัฒนาให�สอดคล�องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ>การสอนให�เหมาะสมกับรายวิชา  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
1) แต$งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบด�วยตัวแทนทุกวิชา ตัวแทนผู�เรียนป�จจุบัน 

และผู�มีส$วนได�ส$วนเสียทุกฝ}าย 
2) ดําเนินการสํารวจข�อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู�เรียนป�จจุบันทุกชั้นปgและจาก

ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีผ$านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ$น 
2.2 โดยผู1ทรงคุณวุฒิ และ/ หรือจากผู1ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะห>และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช�ข�อมูล
ย�อนกลับของผู�เรียน ผู�สําเร็จการศึกษา ผู�ใช�มหาบัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
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2.3 โดยผู1ใช1มหาบัณฑิต และ/ หรือผู1มีส-วนได1ส-วนเสียอ่ืนๆ 
ติดตามมหาบัณฑิตใหม$โดยสํารวจข�อมูลจากนายจ�าง และ/ หรือผู�บังคับบัญชา หน$วยงานท่ี

นักศึกษาเข�าร$วมทําวิจัย โดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ> 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให�ประเมินตามตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในหมวด 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย$างน�อย 3 คน 

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอย$างน�อย 1 คน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข�อมูลการประเมินท้ังหมด จะทําให�ทราบป�ญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม 

และในแต$ละรายวิชา กรณีท่ีพบป�ญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได�ทันที 
ซ่ึงก็จะเป@นการปรับปรุงย$อย ในการปรับปรุงย$อยนั้นควรทําได�ตลอดเวลาท่ีพบป�ญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก  5  ปg ท้ังนี้เพ่ือให�หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�ใช�มหาบัณฑิตอยู$เสมอ 
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ภาคผนวก 1 
ตารางเปรียบเทียบความแตกต$างระหว$างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง  
โครงสร1างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 1 จํานวนหน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม$น�อยกว$า 36 
หน$วยกิต ประกอบด�วยรายวิชาวิทยานิพนธ> 36 หน$วยกิต 

ไม$เปลี่ยนแปลง 

 
แผน ก แบบ ก2 จํานวนหน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม$น�อยกว$า 36 
หน$วยกิต ประกอบด�วย 

วิชาบังคับ              8      หน$วยกิต 

วิชาเลือก               4     หน$วยกิต 

วิทยานิพนธ>           24     หน$วยกิต 

รวม                    36     หน$วยกิต 

ไม$เปลี่ยนแปลง 

 

รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 8 หน$วยกิต 

 

318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ       2 หน$วยกิต
หรือ 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ     2 หน$วยกิต ปรับปรุงชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

318-503 ชีวสารสนเทศ 1                                        2 หน$วยกิต ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
318-504 ชีวสารสนเทศ 2                                        2 หน$วยกิต ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1  2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2  2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาเลือกท่ีเปIดสอนโดยหลักสูตรฯ  
318-505 พันธุวิศวกรรมของยีสต>                              2 หน$วยกิต ตัดรายวิชา 318-505 พันธุ

วิศวกรรมของยีสต> และ 318-
506 พันธุวิศวกรรมของพืช นํา
เนื้อหาบางส$วนไปไว�ใน 
รายวิชาใหม$ 318-505 
สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง 

318-506 พันธุวิศวกรรมของพืช                     2 หน$วยกิต 

318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา                     1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก          2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
318-509 การสร�างวิถีเมแทบอลิสมด�วยเครือข$าย 
                                                                       2 หน$วยกิต 

ปรับปรุง 318-509 การสร�างวิถี
เมแทบอลิสมด�วยเครือข$าย และ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป@น 318-509 
ชีววิทยาระบบ  

318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน                2 หน$วยกิต ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร>                                 2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-512 การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศ        2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-513 การทําเหมืองข�อมูลทางชีวสารสนเทศ           2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-514 การจัดการชีววิทยาระบบระดับอุตสาหกรรม      2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-515 เมตาโบโลมิกส>                                         2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-516 ชีวสารสนเทศสําหรับผู�เริ่มต�น                        2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-517 ความสัมพันธ>ระหว$างอาหารและยีน                2 หน$วยกิต รายวิชาใหม$ 
318-673 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 3 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-674 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 4 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-675 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 5 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-676 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 6 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-677 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 7 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-678 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 8 1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ1 
                                                                       1 หน$วยกิต 

ไม$เปลี่ยนแปลง 

318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 
                                                                      1 หน$วยกิต 

ไม$เปลี่ยนแปลง 

319-501 เทคนิคทางจีโนมิกและโปรตีโอมิก          2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
319-502 ชีววิทยาโมเลกุลคอมพิวเตอร>          2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร>          2 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ          1 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
วิทยานิพนธ� ระดับปริญญาโท  
319-691 วิทยานิพนธ>                                           24 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 

319-692 วิทยานิพนธ>                                           36 หน$วยกิต ไม$เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 2 

ส-วนท่ี 1  ตารางสรุปความสําคัญหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
 

ความสําคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค) 

การศึกษาองค>ประกอบและการเปลี่ยนแปลง
ของชีวโมเลกุลภายในเซลล> การใช�เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมเพ่ือตัดต$อยีน เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ 
ถอดรหัสพันธุกรรมและทําโคลนนิ่ง เป@นศาสตร>ท่ีมี
ประโยชน>ท้ังทางการแพทย> เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ในทางการแพทย>ได�แก$ การหาวิธี
ตรวจสอบโรคติดเชื้อท่ีมีความจําเพาะสูง ให�ผล
ตรวจได�รวดเร็ว การใช�ลายพิมพ> DNA ตรวจหา
ผู�กระทําผิด หรือ ศึกษาความสัมพันธ>ระหว$าง
บุคคล การพัฒนาวิธีการเพ่ือนําไปสู$การแก�ไขความ
บกพร$องทางพันธุกรรมหรือ gene therapy เป@น
ต�น ในทางการเกษตรได�แก$ การจําแนกสายพันธุ> 
คัดเลือกสายพันธุ> ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดโรค 
การคัดเลือกหรือผลิตสิ่งมีชีวิตสายพันธุ>ใหม$ท่ีมี
คุณลักษณะดีและมีคุณค$าทางเศรษฐกิจ ในด�าน
อุตสาหกรรม ได�แก$ การผลิตชีวโมเลกุลใหม$ ๆ เช$น 
ยาปฏิชีวนะ สารท่ีต�องใช�ในอุตสาหกรรมอาหาร
หรือเครื่องสําอาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการ
ผลิตด�วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมเพ่ือให�ได�ผลิตผลท่ีมี
คุณภาพแต$ลดต�นทุนการผลิต เป@นต�น ตัวอย$างท่ี
กล$าวมานี้ เป@น ตัวอย$ างเ พียงเล็กน�อยเท$ านั้ น 
นอกจากนั้นงานด�านสิ่งแวดล�อมหรือการศึกษา
ประชากรของสิ่งมีชีวิตต$าง ๆ ในระบบนิเวศ ก็เป@น
งานท่ีต�องอาศัยความรู�ทางชีววิทยาโมเลกุลและ
พันธุวิศวกรรมเข�าไปช$วย  

 ชีวสารสนเทศศาสตร> (Bioinformatics) 
เป@นศาสตร>ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว$างองค>  

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศมุ$ง
ผลิ ตมหา บัณ ฑิต ท่ีส ามารถ
ปฏิบัติงานวิจัยท่ีเป@นมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันก็
เป@นงานวิจัยท่ีตอบ สนองความ
ต�องการของประเทศ เน�นให�
เป@นนัก วิจัยท่ีมีความรู�ความ 
สามารถในการวิ จั ย ในด� าน
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน
เ ท ศ  พ ร� อ ม ท่ี จ ะ ติ ด ต า ม
เทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า ตลอดจน
เป@นนักวิจัยท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู�บูรณาการ
ระหว$างชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ  
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห> ความรู�
ทางวิทยาศาสตร> และ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร> 
3) สามารถทํางานวิจัย
พ้ืนฐาน(Basic Science) 
และนําความรู� ท่ีเกิดข้ึน
จากงานวิจัย ไปสู$การ 
ประยุกต>ใช� 
4) มีความสามารถใน
การเรียนรู�ด�วยตนเอง
อย$างต$อเนื่อง และสร�าง
ผลงานท่ีมีคุณค$าให�กับ
สังคม 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความรับผิดชอบ และ
ทํางานร$วมกับผู� อ่ืนได�
อย$างมีประสิทธิภาพ 
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ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค) 

ค ว า ม รู� ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร> ชี ว ภ า พ กั บ
ความก� าวหน�าด� านวิทยาศาสตร>คอมพิว เตอร> 
ป�จจุบันนักวิทยาศาสตร>ท่ีทํางานในห�องทดลองต�องมี
ความสามารถในการใช�ซอฟต>แวร>ในการค�นหาหรื
อนํ า ข� อ มู ล เ ฉพ าะ ท่ี ต� อ ง ก า ร จ ากฐ านข� อ มู ล 
(databases) ขณะเดียวกันก็ต�องมีบุคลากรท่ี
สามารถใช�คณิตศาสตร>และสถิติ ในการจัดการกับ
ข�อมูลจํานวนมากท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร>เพ่ือการอ$านและวิเคราะห>ผล
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และแม$นยํา แทบจะกล$าวได�ว$า ผู�
ท่ีทํางานวิจัยด�านชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
จะต�องมีความเข�าใจชีวสารสนเทศศาสตร>ควบคู$ไป
ด�วย มีทักษะและความสามารถท่ีจะใช�ข�อมูลจาก
ฐานข�อมูล (data mining) ซ่ึงจะช$วยย$นระยะเวลา
และลดต�นทุนการทําวิจัย เพ่ือให�แข$งขันกับผู�อ่ืนได�  

 ค ณ า จ า ร ย> แ ล ะ นั ก วิ จั ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ซ่ึงมีประสบการณ>การ
ทําวิจัยท่ีหลากหลายท้ังวิทยาศาสตร>สาขาชีวภาพ
และกายภาพ ได�เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได�
เปCดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ข้ึนต้ังแต$ปg พ.ศ.
2547 ทําให�สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเป@นประโยชน>
ต$อวงการวิชาการ โดยเผยแพร$ผลงานในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติไปพร�อม ๆ กับการประยุกต>ใช�
งานในประเทศ เพ่ือตอบสนองต$อความต�องการของ
ท�องถ่ิน การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือทบทวน
เนื้อหารายวิชาให�สอดคล�องกับวิทยาการท่ีก�าวหน�า
ในป�จจุบัน 
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ส-วนที่ 2  ตารางแสดงความสอดคล�องระหว$างวัตถุประสงค>กับรายวิชา 

วัตถุประสงค)ของหลักสูตร รายวิชา 
1. เพ่ือผลิตนักวิจัยท่ีมีความรู�
บูรณการระหว$างชีววิทยา 
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1    
318-504 ชีวสารสนเทศ 2    
318-671 ถึง 318-678  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและ 
   ชีวสารสนเทศ 1 - 8 
319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร>  
319-691 วิทยานิพนธ> 
319-692 วิทยานิพนธ> 

2. เพ่ือผลิตนักวิจัยท่ีมีความ 
สามารถในการวิเคราะห>
สังเคราะห>ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร> และสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร> 

318-671 ถึง 318-678  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและ 
   ชีวสารสนเทศ 1 - 8 
319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร>  
319-691 วิทยานิพนธ> 
319-692 วิทยานิพนธ> 

3. เพ่ือผลิตนักวิจัยท่ีสามารถ
ทํางานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
Science) และประยุกต> 

318-506 การผลิตโปรตีนลูกผสม 
318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา 
318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก 
328-512 การพัฒนาซอฟต>แวร>สําหรับชีวสารสนเทศ 

4. เพ่ือผลิตนักวิจัยท่ีมีความ 
สามารถในการเรียนรู�ด�วย
ตนเองอย$างต$อเนื่อง และสร�าง
ผลงานท่ีมีคุณค$าให� กับสังคม 

319-503 การสื่อความทางวิทยาศาสตร>  
319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
319-691 วิทยานิพนธ> 
319-692 วิทยานิพนธ> 
 

5. เพ่ือผลิตนักวิจัยท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และ
ทํางานร$วมกับผู�อ่ืนได�อย$างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก 3 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข1อเสนอแนะของผู1ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 

ของผู1รับผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น ข1อเสนอแนะของผู1ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 1) ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ  
                2) ศ. ดร. จิระพันธุ> กรึงไกร 

 

1. ควรปรับรายวิชาให�ทันสมัยเน�นการเข�าไปใช�งาน
ฐานข�อมูลใน website เช$น ฐานข�อมูลของ 
NCBI และการใช�โปรแกรมต$างๆ ในวิชา 
Bioinformatics 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  
318-501ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 
318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>
กายภาพ  
318-503 ชีวสารสนเทศ 1  
318-504 ชีวสารสนเทศ 2 
เพ่ิมรายวิชา 
318-513 การทําเหมืองข�อมูลทางชีวสารสนเทศ 

2. เพ่ิมเนื้อหา Systems Biology รวมท้ัง 
Metabolic network, Gene network, 
Comparative genomics, Omics ต$างๆ (คิด
ว$า เช$น Genomics, Proteomics และ 
Transcriptomics) 

เพ่ิมรายวิชา 
318-509 ชีววิทยาระบบ  
  

3. ให�ความรู� GMO, เชิญผู�เชี่ยวชาญมาอธิบายเรื่อง
ทรัพย>สินทางป�ญญา และเรื่อง biosafety 
อาจจะเปCดเป@น course พิเศษ (extra 
curriculum) 

เพ่ิมรายวิชา 
318-505 สิ่งมีชีวิตจําลองเพ่ือการทดลอง 
รายวิชาท่ีมีอยู$แล�วในหลักสูตร 
318-507 ทรัพย>สินทางป�ญญา 
319-504 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศ 1 
318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศ 2 

4. ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช� หัวข�อพิเศษ มาก
ข้ึน โดยเชิญผู�ท่ีเชี่ยวชาญจริงในองค>ความรู�ใหม$ๆ 
มาช$วยสอนมากข้ึน 

รายวิชาท่ีมีอยู$แล�วในหลักสูตร 
318-681 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศ 1 
318-682 หัวข�อพิเศษทางชีววิทยาโมเลกุล 
  และชีวสารสนเทศ 2 
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ความคิดเห็น ข1อเสนอแนะของผู1ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 
5. เพ่ิมความน$าสนใจของ course โดยใช�ป�ญหาท่ี

น$าสนใจของท�องถ่ินเช$น ป�ญหาทางด�านเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร พืช สัตว>น้ํา การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล 

รับไปจัดการเรียนการสอน 

6. ให�สอนแบบ Problem base learning หรือ 
project base 

รับไปจัดการเรียนการสอน 

7. ความสมํ่าเสมอของชื่อรายวิชาท่ีเป@นภาษาอังกฤษ
และไทย เช$น คําว$า Introduction จะใช�
ภาษาไทยว$า บทนํา ก็ควรคํานี้ตลอดทุกรายวิชา 
และแตกต$างจากคําว$า Principle เป@นต�น 

ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 4 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 

1. นางอมรรัตน) พงศ)ดารา 

วุฒิ  D. Eng.   สาขาวิชา  Fermentation Technology 
ตําแหน-งทางวิชาการ   ศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 348-111 บทนําชีววิทยาโมเลกุลการแพทย> 2 
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
 348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต�น 2 
 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   รายวิชา       หน-วยกิต 
 318-501  ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ                   2 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1              1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2              1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส>                            2 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 

 
ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
                        รายวิชา หน-วยกิต 
 318-501  ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ                   2 
 318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1              1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2              1 
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 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส>                            2 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
 
ผลงานวิชาการย1อนหลัง 5 ปG 
 บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Tantikitti, C., Chookird, D., Phongdara, A.* (2016). Effects of fishmeal quality on 
growth performance, protein digestibility and trypsin gene expression in pacific white 
shrimp (Litopenaeus vannamei). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
38 (1), 73-82. 

2. Puwaphut, R., Nakkaew, A., Phongdara, A.* (2016). Diversity among 3 cultivars 
(RRIM600, RRIT251, and PB350) of Hevea brasiliensis and secondary metabolite 
production. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38 (1), 15-22. 

3. Sinthujaroen, P., Tonganunt-Srithaworn, M., Eurwilaichitr, L., Phongdara, A.* (2015). 
Protection of Litopenaeus vannamei against the white spot syndrome virus using 
recombinant Pm-fortilin expressed in Pichia pastoris. Aquaculture, 435 (0), 450-457. 

4. Sinthujaroen, P., Wanachottrakul, N., Pinkaew, D., Petersen, J.R., Phongdara, A.*, 
Sheffield-Moore, M., Fujise, K. (2014). Elevation of serum fortilin levels is specific for 
apoptosis and signifies cell death in vivo. BBA Clin 2, 103-111. 

5. Nakkaew, A., Phongdara, A.*, Eksomtramage, T., Chotigeat, W. (2014). Over 
expression and application of the β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm 
(Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36 (1), 
57-64. 

6. Rujananon, R., Prasertsan, P., Phongdara, A.* (2014). Biosynthesis of 1,3-propanediol 
from recombinant E. coli by optimization process using pure and crude glycerol as a 
sole carbon source under two-phase fermentation system." World J Microbiol 
Biotechnol, 30 (4), 1359-1368. 

7. Panijpan, B., Kowasupat, C., Laosinchai, P., Ruenwongsa, P., Phongdara, A.*, Senapin, 
S., Wanna, W., Phiwsaiya, K., Kuhne, J., Fasquel, F. (2014). Southeast Asian mouth-
brooding Betta fighting fish (Teleostei: Perciformes) species and their phylogenetic 
relationships based on mitochondrial COI and nuclear ITS1 DNA sequences and 
analyses. Meta Gene, 2, 862-879. 
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8. Lertwimol, T., Sangsuriya, P., Phiwsaiya, K., Senapin, S., Phongdara, A.*, Boonchird, 
C., Flegel, T. W. (2014). Two new anti-apoptotic proteins of white spot syndrome 
virus that bind to an effector caspase (PmCasp) of the giant tiger shrimp (Penaeus 

monodon). Fish Shellfish Immunol, 38 (1), 1-6. 
9. Kowasupat, C., Panijpan, B., Laosinchai, P., Ruenwongsa, P., Phongdara, A.*, Wanna, 

W., Senapin, S., Phiwsaiya, K. (2014). Biodiversity of the Betta smaragdina (Teleostei: 

Perciformes) in the northeast region of Thailand as determined by mitochondrial COI 
and nuclear ITS1 gene sequences. Meta Gene, 2, 83-95. 

10. Kongton, K., McCall, K., Phongdara, A.* (2014). Identification of gamma-interferon-
inducible lysosomal thiol reductase (GILT) homologues in the fruit fly Drosophila 

melanogaster. Dev Comp Immunol, 44 (2), 389-396. 
11. Watthanasurorot, A., Saelee, N., Phongdara, A.*, Roytrakul, S., Jiravanichpaisal, P., 

Söderhäll, K., Söderhäll, I. (2013). Astakine 2–the dark knight linking melatonin to 
circadian regulation in crustaceans. PLoS Genet, 9 (3), e1003361. 

12. Saelee, N., Noonin, C., Nupan, B., Junkunlo, K., Phongdara, A.*, Lin, X., Söderhäll, K., 
Söderhäll, I. (2013). Beta-thymosins and hemocyte homeostasis in a crustacean. 
PLoS One, 8 (4), e60974. 

13. Hualkasin, W., Thongin, W., Petsean, K., Phongdara, A.*, Nakkaew, A. (2013). 
Molecular cloning and characterization of the late embryogenesis abundant group 4 
(EgLEA4) gene from oil palm (Elaeis guineensis Jacq). Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 35 (3), 275-285. 

14. Meemak, P., Phongdara, A.*, Chotigeat, W., Tammi, M.T. (2013). Computational 
identification of Penaeus monodon microRNA genes and their targets. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35 (2), 143-148. 

15. Nakkaew, A., Thitichai, N., Nualkaew, S., Chotigeat, W., Phongdara, A.* (2013). 
Cloning, characterization and overexpression of a 14-3-3 ω protein from oil palm 
(Elaeis guineensis). Plant Breeding, 132 (6), 701-710. 

16. Watthanasurorot, A., Saelee, N., Phongdara, A*, Roytrakul, S., Jiravanichpaisal, P., 
Söderhäll, K., Söderhäll, I. (2013). Astakine 2—the Dark Knight Linking Melatonin to 
Circadian Regulation in Crustaceans. PLoS Genet, 9, e1003361. 
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17. Kanchanapoom, K., Nakkaew, A., Kanchanapoom, K., Phongdara, A.* (2012). Efficient 
biolistic transformation and regeneration capacity of an EgTCTP transgene in 
protocorm-like bodies of Phalaenopsis orchid. Not Bot Horti Agrobo, 40 (1), 58-64. 

18. Wanna, W., Thipwong, J., Mahakaew, W., Phongdara, A.* (2012). Identification and 
expression analysis of two splice variants of the 14-3-3 epsilon from Litopenaeus 

Vannamei during WSSV infections. Mol Biol Rep, 39 (5), 5487-5493. 
19. Panrat T., Sinthujaroen P., Nupan B., Wanna W., Tammi MT., Phongdara, A.* (2012). 

Characterization of a novel binding protein for Fortilin/TCTP-component of a 
defense mechanism against viral infection in Penaeus monodon. PLoS ONE, 7 (3), 
e33291.  

20. Phongdara, A.*, Nakkaew, A., Nualkaew, S. (2012). Isolation of the detoxification 
enzyme EgP450 from an oil palm EST library. Pharm Biol, 50 (1), 120-127. 

21. Phusantisampan, T., Sangkhathat, S., Phongdara, A.*, Chiengkriwate, P., Patrapinyokul 
S., Mahasirimongkol, S. (2012). Association of genetic polymorphisms in the RET-
protooncogene and NRG1 with Hirschsprung disease in Thai patients. J Hum Genet,  
57 (5), 286-293. 

_______________________________________ 
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2. น.ส.วิไลวรรณ โชติเกียรติ  

วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา Biotechnology 
ตําแหน-งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รายวิชา      หน-วยกิต 
 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 
 348-304  เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห> 3 
 348-361  พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3 
 348-412  เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต�น 2 
 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 

 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-192  วิทยานิพนธ> 36 
 319-693 วิทยานิพนธ> 36 

 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 

 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 



72 

 

ผลงานย1อนหลัง 5 ปG  
บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 
1. Wonglapsuwan, M., Pataraporn, K., Suanyuk, N., Chotigeat, W.* (2016). Phagocytosis 

activating Protein (PAP) in Aeromonas hydrophila infected Cyprinus carpio. 
Developmental & Comparative Immunology, 59, 25-33.  

2. Navakanitworakul, R., Hung, W-T., Gunewardena, S., Chotigeat, W.*, Christenson, L.K. 
(2016). Characterization and small RNA content of extracellular vesicles in follicular 
fluid of developing bovine antral follicles. Scientific reports, 6, 25486; doi: 
10.1038/srep25486. 

3. Maikaeo, L., Chotigeat, W.*, Mahabusarakam, W. (2015). Antiviral activities of Emilia 

sonchifolia (L.) DC extract fractions for White spot syndrome virus and Yellow head 
virus assessed in primary shrimp lymphoid cell cultures. Disease of Aquatic 
Organism, 115, 157-164.  

4. Anuchan, S., Deachamag, P., Siammai, N., Phongpaichit, S., Chotigeat, W.* (2015). 
Antimicrobial activity of engineered shrimp ovarian peritrophin fragments from 
fenneropenaeus merguiensis. Protein and Peptide Letters, 22 (1), 73-80.  

5. Palasin, K., Makkapan, W., Thongnoi, T., Chotigeat, W.* (2014). Stimulation of ovarian 
development in white shrimp, Fenneropenaeus merguiensis De Man, with a 
recombinant ribosomal protein L10a. Aquaculture, 432, 38-45.  

6. Nakkaew, A., Phongdara, A., Eksomtramage, T., Chotigeat, W.* (2014). Over 
expression and application of the β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm 
(Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36 (1), 
57-64.  

7. Kitpipit, T., Chotigeat, W.*, Linacre, A., Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA 
analysis using economical two-step direct PCR. Forensic Science, Medicine, and 
Pathology. 10 (1), 29-38.  

8. Loyprasert-Thananimit, S., Saleedang, A., Deachamag, P., Waiyapoka, T., Neulplub, 
M., Chotigeat, W.* (2014). Development of an immuno-based colorimetric assay for 
white spot syndrome virus. Biotechnology and Applied Biochemistry, 61 (3), 357-362.  

9. Makkapan, W., Yoshizaki, G., Tashiro, M., Chotigeat, W.* (2014). Expression profile of 
ribosomal protein L10a throughout gonadal development in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss). Fish Physiology and Biochemistry, 40 (4), 1069-1081. 
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10. Engsontia, P., Sangket, U., Chotigeat, W.*, Satasook, C. (2014). Molecular evolution 
of the odorant and gustatory receptor genes in lepidopteran insects: Implications for 
their adaptation and speciation. Journal of Molecular Evolution, 79 (1-2), 21-39.  

11. Pornpunyapat, J., Chotigeat, W.*, Chetpattananondh, P. (2014). Bioethanol 
production from pineapple peel juice using saccharomyces cerevisiae. Adv. anced 
Materials Research, 875-877, 242-245.  

12. Kedjarune-Leggat, U., Supapratsakul, C., Chotigeat, W.* (2014). Ultrasound 
treatment increases transfection efficiency of low molecular weight chitosan in 
fibroblasts but not in KB cells. PloS one, 9 (3), e92076.  

13. Wanachottrakul, N., Chotigeat, W.*, Kedjarune-Leggat, U. (2014). Effect of novel 
chitosan-fluoroaluminosilicate resin modified glass ionomer cement supplemented 
with translationally controlled tumor protein on pulp cells. Journal of Materials 
Science: Materials in Medicine, 25 (4), 1077-1085.  

14. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Chotigeat, W.* (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species 
identification without DNA extraction. Forensic Science International: Genetics 
Supplement Series, 4 (1), e364-e365.  

15. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., Chotigeat, W.* (2013). Low-cost 
direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis. Forensic Science 
International: Genetics Supplement Series, 4 (1), e71-e72.  

16. Kongsaengkaeo, A., Chotigeat, W.*, Kedjarune-Leggat, U. (2013). The recovery effect 
of the translationally controlled tumor protein in 2-hydroxy-ethyl methacrylate-
treated human dental pulp cells. Advanced Materials Research, 747, 153-156.  

17. Meemak, P., Phongdara, A., Chotigeat, W.*, Tammi, M.T. (2013). Computational 
identification of Penaeus monodon microRNA genes and their targets 
.Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35 (2), 143-148.  

18. Khimmakthong, U., Kongmee, P., Deachamag, P., Leggat, U., Chotigeat, W.* (2013). 
Activation of an immune response in Litopenaeus vannamei by oral immunization 
with phagocytosis activating protein (PAP) DNA.  Fish & shellfish immunology, 34 (3), 
929-938.  

19. Nakkaew, A., Thitichai, N., Nualkaew, S., Chotigeat, W.*, Phongdara, A. (2013). 
Cloning, characterization and overexpression of a 14-3-3 ω protein from oil palm 
(Elaeis guineensis). Plant Breeding, 132 (6), 701-710.  
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20. Loyprasert-Thananimit, S., Saleedang, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P.,   
Chotigeat, W.* (2012). Production of a polyclonal antibody to the VP26 
nucleocapsid protein of white spot syndrome virus (wssv) and its use as a biosensor. 
Frontiers of Chemical Science and Engineering, 6 (2), 216-223.  

21. Loyprasert-Thananimit, S., Kuasuwan, P., Nittayaboon, K., Chotigeat, W.*, 
Chandeying, N., Chandeying, V. (2012). Validity evaluation of in-house preparation kit, 
vaginal pH paper test combined amine tube test, for the simple diagnosis of 
bacterial vaginosis. Journal of the Medical Association of Thailand, 95 (6), 747-751.  

22. Navakanitworakul, R., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., Chotigeat, W.* (2012). The 
roles of ribosomal protein S3a in ovarian development of Fenneropenaeus 

merguiensis (De Man). Aquaculture, 338-341, 208-215.  
-------------------------------------------- 
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3. นางอุรีพร เล็กกัต 

วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา Tropical Medicine 
ตําแหน-งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 5 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

- 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691 วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
 660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร> 2 

 660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย> 2 
 319-693 วิทยานิพนธ> 36 

 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691 วิทยานิพนธ> 24 
 319-692 วิทยานิพนธ> 36 
 660-711 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร> 2 
 660-791 การเพาะเลี้ยงเซลล>สัตว>ในงานวิจัยทางการแพทย> 2 
ผลงานวิชาการ ย1อนหลัง 5 ปG 
 บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Sangsuwan, J., Wanichpakorn, S., Kedjarune-Leggat, U.* (2015). Translationally 
controlled tumor protein supplemented chitosan modified glass ionomer cement 
promotes osteoblast proliferation and function. Materials Science and Engineering 
C., 54, 61-68. 
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2. Jirachotikoon, C., Tannukit, S., Kedjarune-Leggat, U.* (2015). Expression of 
translationally controlled tumor protein in heat-stressed human dental pulp cells 
Archives of Oral Biology, 60, 1474-81. 

3. Kedjarune-Leggat U.*, Supaprutsakul C., Chotigeat W. (2014). Ultrasound treatment 
increases transfection efficiency of low molecular weight chitosan in fibroblasts but 
Not in KB cells. PLoS One. 9 (3), e92076. 

4. Wanachottrakul N, Chotigeat W, Kedjarune-Leggat U.* (2014). Effect of novel 
chitosan-fluoroaluminosilicate resin modified glass ionomer cement supplemented 
with translationally controlled tumor protein on pulp cells. Journal of Materials 
Science-Materials in Medicine, 25 (4), 1077-85. 

5. Nikom J, Charoonpatrapong-Panyayong K, Kedjarune-Leggat U*, Stevens R, 
Kosachan N, Jaroenworaluck A. (2013). 3D interconnected porous HA scaffolds with 
SiO2 additions:effect of SiO2 content and macropore size on the viability of human 
osteoblast cells. Journal of Biomedical Material Research A., 101 (8), 2295-305. 

------------------------------------- 
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4. น.ส.วราพร วรรณนา  

วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา Biochemistry 
ตําแหน-งทางวิชาการ     ผู1ช-วยศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 
 348-313  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 2 
 349-302  ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา              หน-วยกิต 
 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการ ย1อนหลัง 5 ปG 
บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 
1. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C., Wanna, W.*, Soisook, P., Bates, 

P.J.J. (2016). Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula 

(Chiroptera: Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80 (1), 21-47. 

2. Kowasupat, C., Panijpan, B., Laosinchai, P., Ruenwongsa, P., Phongdara, A., Wanna, 
W.*, Senapin, S., Phiwsaiya, K. (2014). Biodiversity of the betta smaragdina (teleostei: 
Perciformes) in the northeast region of thailand as determined by mitochondrial COI 
and nuclear ITS1 gene sequences. Meta Gene, 2, 83-95.  

3. Panijpan, B., Kowasupat, C., Laosinchai, P., Ruenwongsa, P., Phongdara, A., Senapin, 
S., Wanna, W.*, Phiwsaiya, K., Kühne, J., Fasquel, F. (2014). Southeast asian mouth-
brooding betta fighting fish (teleostei: Perciformes) species and their phylogenetic 
relationships based on mitochondrial COI and nuclear ITS1 DNA sequences and 
analyses. Meta Gene, 2, 862-79.  

4. Wang, L., Tripurani, S.K., Wanna, W.*, Rexroad, C.E., Yao, J. (2013). Cloning and 
characterization of a novel oocyte-specific gene encoding an F-Box protein in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Reproductive Biology and Endocrinology, 11, 
1-9. 

5. Wanna, W.*, Thipwong, J., Mahakaew, W., Phongdara, A. (2012). Identification and 
expression analysis of two splice variants of the 14-3-3 epsilon from Litopenaeus  
Vannamei during WSSV infections. Molecular Biology Reports, 39, 5487-5493. 

6. Panrat, T., Sinthujaroen, P., Nupan, B., Wanna, W.*, Tammi, M.T., Phongdara, A. 
(2012). Characterization of a novel binding protein for Fortilin/TCTP - component of 
a defense mechanism against viral infection in Penaeus monodon. PLoS ONE, 7, 1-
11. 

 
บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Srijunya, W., Wanna, W.* (2015). Study of promoter of 14-3-3 Zeta in Pacific white 
shrimp (Litopenaeus vannamei). 27 March 2015, The International Graduate 
Research Conference 34th, Khon Kaen, Thailand.   
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2. Chauywong, C., Wanna, W.* (2014). Characterization of alternative transcript of the 
14-3-3 epsilon gene. 29-30 August 2014, The International Bioscience Conference 
and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014, Phuket, 
Thailand. 

3. Thongpijit, K., Wanna, W.* (2014). Functional analysis of shrimp 14-3-3 protein 
involved in apoptosis. 29-30 August 2014, The International Bioscience Conference 
and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014, Phuket, 
Thailand. 

4. Boonprakong, S. Wanna, W.* (2013). Identification of 14-3-3 interacting proteins from 
white shrimp (Liopenaeus vannamei). 17 July 2013, Nation Genetics conference 
2013 (NGC2013), Bangkok, Thailand. 

5. Mahakaew, W., Phongdara, A., Wanna, W.* (2012). Molecular characterization of 
novel 14-3-3 eplicing variant in Liopenaeus vannamei. 1-2 March 2012, The 1st 
ASEAN plus three graduate research congress (AGRC), Chiang mai, Thailand. 

_______________________________________ 
 



80 

 

5. น.ส.อุนิตษา สังข)เกตุ 
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา Molecular Biology and Bioinformatics 
ตําแหน-งทางวิชาการ   ผู1ช-วยศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รายวิชา      หน-วยกิต 
 315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 348-371  การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศเบ้ืองต�น 3 
 348-461  ชีวสารสนเทศเบ้ืองต�น 1 
 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 
 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

   รายวิชา                                             หน-วยกิต 
 318-502  การเขียนโปรแกรมชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิศวกร 2 

             และนักคอมพิวเตอร>    
 318-503  ชีวสารสนเทศ 1 2 
 318-504 ชีวสารสนเทศ 2 2 
 318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 

   รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-502  การเขียนโปรแกรมชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิศวกร 2 

             และนักคอมพิวเตอร>    
 318-503  ชีวสารสนเทศ 1 2 
 318-504  ชีวสารสนเทศ 2 2 
 318-671 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1 1 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการย1อนหลัง 5 ปG 
 บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Sangket U.*, Vijasika S., Noh H., Chantratita W., Klungthong C., et al. (2015) SNPer: An 
R Library for Quantitative Variant Analysis on Single Nucleotide Polymorphisms 
among Influenza Virus Populations. PLoS One, 10, e0122812. 

2. Engsontia P., Sangket U.*, Robertson H.M., Satasook C. (2015). Diversification of the 
ant odorant receptor gene family and positive selection on candidate cuticular 
hydrocarbon receptors. BMC Research Notes, 8, 380. 

3. Engsontia P., Sangket U.*, Chotigeat W., Satasook C. (2014) Molecular evolution of 
the odorant and gu statory receptor genes in lepidopteran insects: implications for 
their adaptation and speciation. Journal of Molecular Evolution, 79, 21-39. 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 
1. Vijasika S., Sangket U.* (2016). Association among molecular evolution and diversity 

of envelope gene of dengue virus 2 in Thailand. 26-27 May 2016, The 5th 
International Biochemistry and Molecular Biology Conference (BMB), Songkhla, 
Thailand.  

2. Noh H., Nakkaew A., Phongdara A., Sangket U.* (2016). Comparative analysis of SSR 
associated with high-yield oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) from transcriptome. 26-
27 May 2016, The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 
(BMB), Songkhla, Thailand. 

3. Damkliang K., Tandayya P., Sangket U.*, Mahasirimongkol S., Pasomsab E. (2015). An 
Efficient Process for Enhancing Genotype Imputation in Genome-wide Association 
Studies Using High Performance Computing. 23-26 November 2015,  19th 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, 
Thailand. 

4. Vijsika S., Noh H., Rutvisuttinunt W., Sangket U.* (2015). The comparison of signature 
sequences among different viral population. 10-11 September 2015, Genomics, 
Bioinformatics and System Biology Conference, Bangkok, Thailand.  

_______________________________________ 
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6. น.ส.สมพร  ตั๊นสกุล 

    วุฒิ  Ph.D.    สาขาวิชา Biotechnology 
ตําแหน-งทางวิชาการ      ผู1ช-วยศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รายวิชา      หน-วยกิต 

 348-301  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย> 3 

 348-341  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล�อม 3 

 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 

 349-302  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 

 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา      หน-วยกิต 
 318-671    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691    วิทยานิพนธ> 24 
 319-692    วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา        หน-วยกิต 
 318-671    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691    วิทยานิพนธ> 24 
 319-692    วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการ ย1อนหลัง 5 ปG 
 บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Tanskul, S.*, Amornthatree, K., Jaturonlak, N. (2013). A new cellulose-producing 
bacterium, Rhodococcus sp. MI 2: Screening and optimization of culture conditions. 
Carbohydr Polymer, 92 (1), 421-428. 

2. Tanskul, S.*, Khoonchumnan, S., Watanasit, S., Oda, K. (2013). Application of a new 
red carotenoid pigment-producing bacterium, Enterobacter sp. P41, as feed 
supplement for chicken. Afr. J. Biotechnol, 12 (1), 64-69. 

 
 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Yingkong, P., Tanskul, S.* (2014). Adsorption of iron(III) and copper(II) by bacterial 
cellulose produced from Rhodococcus sp. MI 2. 29-30 September 2014, 
International Bioscience Conference, Phuket, Thailand. 

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
1. สมพร ต๊ันสกุล. คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ> ชื่อ สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhodococcus sp. MI 2 ท่ี

มีส$วนประกอบของพืชผัก เลขท่ีคําขอ 1101000579 วันท่ี 23 เมษายน 2554 
2. สมพร ต๊ันสกุล และ กรทิพย> อมรธาตรี. อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 9408 วันท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร 23 

ธันวาคม 2557. การประดิษฐ>ชื่อ กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ> Rhodococcus 
sp. MI 2  

3. สมพร ต๊ันสกุล. คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ> ชื่อ แผ$นประคบผิวนาโนเซลลูโลสสมุนไพรและ
กรรมวิธีการผลิต เลขท่ีคําขอ 1401007351 วันท่ี 8 ธันวาคม 2557  

4. สมพร ต๊ันสกุล. คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ> ชื่อ แผ$นตรวจสอบโปรตีเนสและกรรมวิธีการผลิต 
เลขท่ีคําขอ 1401007350 วันท่ี 8 ธันวาคม 2557  

_______________________________________ 
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7. นางสุชีรา ธนนิมิตร 

วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา Analytical Chemistry 
ตําแหน-งทางวิชาการ     ผู1ช-วยศาสตราจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา หน-วยกิต 
 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ   3 
 348-304  เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห>   3 
 348-481  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ   1 
 349-302  ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 
 349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   3 
 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   3 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน-วยกิต 
 318-671   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา หน-วยกิต 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691  วิทยานิพนธ> 24 
 319-692  วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการ ย1อนหลัง 5 ปG 
บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Waiyapoka, T., Deachamag, P., Chotigeat, W., Bunsanong, N., Kanatharana, P., 
Thavarungkul, P., Loyprasert-Thananimit, S.* (2015). Application of a Label-Free 
Immunosensor for White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Shrimp Cultivation Water. 
Applied Biochemistry and Biotechnology, 177 (4), 821-830. 

2.  Loyprasert-Thananimit, S.*, Saleedang, A., Deachamag, P., Waiyapoka, T., 
 Neulplub, M., Chotigeat. W. (2014). Development of an immuno-based colorimetric 
 assay for white spot syndrome virus. Biotechnology and Applied Biochemistry, 61 
(3), 357-362. 

3.  Loyprasert-Thananimit, S.*, Saleedang, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., 
Chotigeat, W. (2012). Production of a polyclonal antibody to the VP26 nucleocapsid 
protein of white spot syndrome virus (WSSV) and its use as a biosensor. Frontiers of 
Chemical Science and Engineering, 6 (2), 216-223. 

4.  Loyprasert-Thananimit, S.*, Kuasuwan, P., Nittayaboon, K., Chotigeat, W., 
Chandeying, N., Chandeying. V. (2012). Validity evaluation of in-house preparation kit, 
vaginal pH paper test combined amine tube test, for the simple diagnosis of 
bacterial vaginosis. Journal of the Medical Association of Thailand, 95 (6), 747-751. 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Thananimit, S.*, Deachamag, P., Chotigeat, W. (2014). Immuno-based Colorimetric 
Assay for WSSV. 28 September 2014, TRF Seminar Series in Basic in Research CV 
“Gene Function Discovery and Application”, Phuket, Thailand. 

2. Bunsanong, N., Thananimit, S.* (2014). Development of a simple test for detecting 
the White Spot Syndrome Virus (WSSV). 29-30 September 2014, International 
Bioscience Conference and the 5th International PSU-UNS Bioscience Conference 
(IBSC2014), Phuket, Thailand.  

3. Waiyapoka, T., Deachamag, P., Chotigeat, W., Thananimit, S.* (2013). Label-free 
Affinity Biosensor for White Spot Syndrome Virus. 17-19 July 2013, National Genetics 
Conference 2013 (NGC2013) “Genetics towards ASEAN”, Bangkok, Thailand.  

_______________________________________ 
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8. น.ส.มลวดี วงศ)ลาภสุวรรณ 

วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา Molecular Biology and Bioinformatics   
ตําแหน-งทางวิชาการ     อาจารย) 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา หน-วยกิต 

 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

 348-304  เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห> 3 

 348-311  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย> 2 

 348-313  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต�น 2 

 348-412  เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต�น 2 

 349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา หน-วยกิต 

 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา หน-วยกิต 
 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร>ชีวภาพ 2 
 318-671  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672  สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-501  เทคนิคทางจีโนมิกส>และโปรตีโอมิกส> 2 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการ ย1อนหลัง 5 ปG 
บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 
1. Wonglapsuwan, M.*, Pataraporn, K., Suanyuk, N., Chotigeat, W. (2016). Phagocytosis 

activating Protein (PAP) in Aeromonas hydrophila infected Cyprinus carpio. 
Developmental & Comparative Immunology, 59, 25-33. 

2. Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N.M., Bates, P.J.J., Wonglapsuwan, M.*, Khan, F.A.A., 
Thong, V.D., Soisook. P., 9, Satasook, C., Thomas, N.M. (2015). Taxonomic 
implications of geographical variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: 
Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zool Stud, 54 (31), doi. 10.1186/s40555-
015-0109-8. 

3. Navakanitworakul, R., Dechamag, P., Wonlapsuwan, M.*, Chotigeat, W. (2012). The 
roles of Ribosomal Protein S3a in ovarian development of Fenneropenaues 

mergiuensis (de man). Aquaculture, 338-341: 208-215. 
บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Kunjun, N., Wonglapsuwan, M*., Chotigeat, W. (2013). Effect of Ribosomal Protein 
L10a on Ovarian Development of White Shrimp: Fenneropenaeus merguiensis de 
Man. 17-19 July 2013, Genetics towards ASEAN, Ambassador Hotel, Bangkok, 
Thailand. 

_______________________________________ 
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9. น.ส.อลิษา หนักแก1ว 
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา Molecular Biology and Bioinformatics 

ตําแหน$งทางวิชาการ   อาจารย> 

ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน-วยกิต 

 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 

 348-422  การกําจัดของเสียในห�องปฏิบัติการ 2 

 348-201  พันธุศาสตร>สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

 348-313  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 2 

 348-413  เครื่องหมายโมเลกุล 2  

 348-351  เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบ้ืองต�น 3  

 348-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 

 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3  

 349-302  ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน-วยกิต 
 318-671   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา หน-วยกิต 
 318-671   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672   สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691   วิทยานิพนธ> 24 
 319-692   วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการย1อนหลัง 5 ปG 

บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Nakkaew, A.*, Phongdara, A., Eksomtramage, T., Chotigeat, W. (2014). Overexpression 
and application of β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm (Elaeis guineensis 

Jacq). Songklanakarin J Sci Technol, 36 (1), 57-64. 
2. Nakkaew, A.*, Thitichai, N., Nualkaew, S., Chotigeat, W., Phongdara, A. (2013). Cloning, 

characterization and overexpression of a 14-3-3 protein from oil palm (Elaeis 

guineensis Jacq). Plant Breeding, 132, 701–710. 
3. Hualkasin, W., Thongin, W., Petsean, W., Phongdara, A., Nakkaew, A.* (2013). 

Molecular cloning and characterization of the late embryogenesis abundant group 4 
(EgLEA4) gene from oil palm (Elaeis guineensis Jacq). Songklanakarin J Sci Technol, 
35 (3), 275-285. 

4. Kanchanapoom, K., Nakkaew, A.*, Kanchanapoom, K., Phongdara, A. (2012). Efficient 
biolistic transformation and regeneration capacity of  EgTCTP transgene in 
protocorm-like bodies of Phalaenopsis orchid. Not Bot Horti Agrobo, 40 (1), 58-64. 

5. Phongdara, A., Nakkaew, A.*, Nualkaew, S. (2012). Isolation of bioactive molecule 
EgP450 from expressed sequence tags library of oil palm (Elaeis guineensis Jacq). 
Pharmaceutical Biology, 50, 120-127. 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Thongin, W., Nakkaew, A.*, Wanna, W., Phongdara, A. (2013). Sequence Analysis of 
Drought-tolerance (EgLEA4) Gene from Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq). 17-19 July 
2013, Genetics towards ASEAN. The Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. 

2. Nakkaew, A.*, Nualkaew, S., Chotigeat, W., Phongdara, A. (2013). Molecular 
Characterization of Eg14-3-3 and its enhances lipid accumulation in transgenic calli. 
15-17 March 2013, International Conference on Life Science & Biological Engineering, 
Toshi Hotel, Tokyo, Japan. 

3. Panrat, T., Nualkaew, S., Nakkaew, A.*, Phongdara, A., Tammi, M.T. (2012). Discovery 
of Novel Interactions in Elaeis guineensis Jacq. Detoxification System. 3-5 October 
2012, The International Conference on Bioinformatics (InCoB2012), Centara Grand at 
Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.  

4. Puechmongkol, T., Nakkaew, A.*, Wanna, W., Phongdara, A. (2012). Development of 
nuclear DNA marker to identify the oil palm F1 hybrid. 1-2 March 2012,  The First 
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ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC), The Empress Hotel, Chiang 
Mai, Thailand. 

5. Nualkaew, S., Nakkaew, A.*, Phongdara, A.  (2012). Isolation of the detoxification 
enzyme EgP450 from an oil palm expressed sequence tag library. 1-2 March 2012, 
The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC). The Empress Hotel, 
Chiang Mai, Thailand. 

6. Chullasara, A., Nakkaew, A.*, Phongdara, A. (2012). Characterization of EgIV from oil 
palm (Elaeis guineensis Jacq.) and its application. 1-2 March 2012, The First ASEAN 
Plus Three Graduate Research Congress (AGRC). The Empress Hotel, Chiang Mai, 
Thailand. 

7. Petsean, K., Nakkaew, A.*, Phongdara, A. (2012). Cloning of transcription factor gene 
encoding from oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). 1-2 March 2012, The First ASEAN 
Plus Three Graduate Research Congress (AGRC). The Empress Hotel, Chiang Mai, 
Thailand. 

_______________________________________ 
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10. น.ส.จุฑารัตน)  เอ้ียวกฤตยากร 
วุฒิการศึกษา D. Eng   สาขาวิชา Chemical Engineering 
ตําแหน$งทางวิชาการ    อาจารย> 
ภาระงานสอน โดยเฉลี่ย 10 LU / ปg 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
  รายวิชา หน-วยกิต 

 348-302  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ   3 

 348-471  หัวข�อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1 

 348-481  สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1 

 348-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 

 349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3  

 349-302  ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ  1 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา หน-วยกิต 

 318-671    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691    วิทยานิพนธ> 24 
 319-692    วิทยานิพนธ> 36 

 319-693 วิทยานิพนธ> 36 
 319-694  วิทยานิพนธ>                                                       48 
 319-695  วิทยานิพนธ>                                                      72 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 รายวิชา หน-วยกิต 
 318-671    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 1   1 
 318-672    สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1 
 319-691    วิทยานิพนธ> 24 
 319-692    วิทยานิพนธ> 36 
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ผลงานวิชาการย1อนหลัง 5 ปG 

บทความวิจัยตีพิมพ)ในวารสาร 

1. Pornpunyapat, J.*, Chotigeat, W., Chetpattananondh, P. (2014). Bioethanol 
Production from Pineapple Peel Juice using Saccharomyces Cerevisiae. Advance 
Materials Research, 875-877, 242-245. 

2. Chanathaworn, J., Pornpunyapat, J.*, Chungsiriporn, J. (2014). Decolorization of 
dyeing wastewater in continuous photoreactors using tio2 coated glass  tube media 
Songklanakarin J. Sci. Technol, 36 (1), 97-105. 

3. Taenkaew, W., Samo, S., Pongyeela, P., Chungsiriporn, J., Pornpunyapat, J.* (2014). 
Utilization of Waste from Para Rubber Industry to Produce Compost. Advance 
Materials Research, 931-932, 762-767. 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ)รวมเล-ม 

1. Chetpattananondh, P., Pornpunyapat, J.* (2014) Hydrodistillation and characteristics 
of agarwood Oils from Aquilaria crassna and Aquilaria malaccensis. 22-24 July 2014,  
International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS 2014). Sapporo, 
Japan. 

2. Pornpunyapat, J.*, Chotigeat, W., Chetpattananondh, P. (2012). Bioethanol 
Production from Pineapple Peel Juice using Saccharomyces Cerevisiae. 20-21 
December 2012, International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, 
Materials and Energy (ICFMEME 2012), Beijing, China. 

_______________________________________ 
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ภาคผนวก 5 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
ว$าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2556 
----------------------------------------- 

 
 เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> มีความสัมพันธ>    
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีต�องการความรู�แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได�ต�องมีการค�นคว�า
และวิจัยท่ีเข�มแข็ง การทําวิจัยต�องสามารถตอบสนองความต�องการของมนุษย> สังคม และสิ่งแวดล�อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>จึงต�องสร�างนักวิจัยให�กับสังคม โดยเป@นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหา
ความรู�ด�วยตนเองตลอดชีวิต และนําความรู�ท่ีได�ไปช$วยเหลือสังคมด�วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 

 ดังนั้น จึงสมควรให�ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให�เหมาะสม และสอดคล�องกับเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการ
บริหารเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
15 (2) แห$งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> พ.ศ. 2522 และโดยมติสภา-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ในคราวประชุมครั้งท่ี 346 (2/2556) เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ> 2556 จึงวาง
ระเบียบไว�ดังต$อไปนี้ 
 
 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว$า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 
 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร> ท่ีเข�าศึกษาต้ังแต$ปg การศึกษา 2556 เป@นต�นไป 



94 

 

ข�อ 3  บรรดาความในระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยู$ก$อนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกล$าวในระเบียบนี้หรือท่ีระเบียบนี้กล$าวเป@นอย$างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย�งกับความในระเบียบนี้ ให�ใช�
ระเบียบนี้แทน 
 ข�อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
  “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
 “คณะ”   หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน$วยงานท่ีเทียบเท$า 
ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 
  “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู�อํานวยการวิทยาลัย หรือ
ผู�บริหารหน$วยงานท่ีเทียบเท$าคณบดี ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  
 “หน$วยกิตสะสม” หมายถึง หน$วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให�ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจําของวิทยาลัยหรือหน$วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู$ 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร> 
 ข�อ 5 ให�อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป@นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณี
ท่ีมีข�อสงสัยหรือมิได�ระบุไว�ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเป@นต�องผ$อนผันข�อกําหนดในระเบียบนี้เป@น
กรณีพิเศษให�อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมายเป@นผู�วินิจฉัยและให�ถือเป@นท่ีสุด แล�วรายงานให�
สภาวิชาการทราบ 
 
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข�อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให�ดําเนินการดังนี้ 
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  6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป@นผู�กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

   6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน�าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
และคณะมีหน�าท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง  
  6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให�มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับหลายคณะ 
 ข�อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให�ดําเนินการดังนี้ 
  7.1  การจัดการศึกษาตลอดปgการศึกษาโดยไม$แบ$งภาคแต$ละปgการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม$น�อยกว$า 30 สัปดาห> 
  7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ$งเป@นภาค  
  7.2.1 ระบบทวิภาค แต$ละปgการศึกษาแบ$งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต$ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห>  
  7.2.2  ระบบไตรภาค แต$ละปgการศึกษาแบ$งออกเป@น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต$ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม$น�อยกว$า 12 สัปดาห> 
  7.2.3 ระบบจตุรภาค แต$ละปgการศึกษาแบ$งออกเป@น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต$ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม$น�อยกว$า 10 สัปดาห> 

  7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
       ระบบการจัดการศึกษาต$างๆ ตามข�อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร�อนได�ตามความ
จําเป@นของแต$ละหลักสูตร 
  7.3  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อน เป@นการจัดการศึกษาปgละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม$น�อยกว$า 8 สัปดาห>  
 ข�อ 8 การคิดหน$วยกิต สําหรับแต$ละรายวิชา 
  8.1  ระบบตลอดปgการศึกษา 
  8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช�บรรยายหรืออภิปรายป�ญหาไม$น�อยกว$า 30 ชั่วโมงต$อปg
การการศึกษา ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
  8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช� เวลาฝEกหรือทดลอง ไม$น�อยกว$า 60 ชั่วโมงต$อปg
การศึกษา ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
   8.1.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝEก ไม$น�อยกว$า 90 ชั่วโมงต$อ         
ปgการศึกษา ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
  8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม$น�อยกว$า 90 ชั่วโมงต$อปgการศึกษา ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
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  8.1.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม$น�อยกว$า 90 ชั่วโมงต$อปg
การศึกษา ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
  8.1.6 1 หน$วยกิตระบบตลอดปgการศึกษาเทียบได�กับ 2 หน$วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
30/15 หน$วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน$วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2  ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายป�ญหาไม$น�อยกว$า 15 ชั่วโมง
ต$อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม$น�อยกว$า 30 ชั่วโมงต$อ ภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.2.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝEก ไม$น�อยกว$า 45 ชั่วโมงต$อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทํา 
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม$น�อยกว$า 45 ชั่วโมงต$อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม$น�อยกว$า 45 ชั่วโมงต$อ
ภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
  8.3  ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายป�ญหาไม$น�อยกว$า 12 ชั่วโมง
ต$อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม$น�อยกว$า 24 ชั่วโมงต$อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.3.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช�เวลาฝEก ไม$น�อยกว$า 36 ชั่วโมงต$อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม$น�อยกว$า 36 ชั่วโมงต$อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม$น�อยกว$า 36 ชั่วโมงต$อ
ภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.3.6 1 หน$วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได�กับ 12/15 หน$วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน$วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได�กับ 5 หน$วยกิต ระบบไตรภาค 
  8.4  ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายป�ญหาไม$น�อยกว$า 10 ชั่วโมง
ต$อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
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 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝEกหรือทดลอง ไม$น�อยกว$า 20 ชั่วโมงต$อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.4.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช�เวลาฝEก ไม$น�อยกว$า 30 ชั่วโมงต$อภาค
การศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม$น�อยกว$า 30 ชั่วโมงต$อภาคการศึกษาปกติให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ> หรือ สารนิพนธ> ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�า ไม$น�อยกว$า 30 ชั่วโมงต$อ
ภาคการศึกษาปกติ ให�มีค$าเท$ากับ 1 หน$วยกิต 
 8.4.6 1 หน$วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได�กับ 10/15 หน$วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน$วยกิตระบบทวิภาค เทียบได�กับ 3 หน$วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข�อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ$งเป@น 2 ประเภท คือ 
  9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน$วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม$น�อยกว$า 9 หน$วยกิต ต$อภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับระบบทวิภาค 
  9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม$เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน$วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น�อยกว$า 9 หน$วยกิตต$อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค 
 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข�อ 9.1 และ 9.2 ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 ข�อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได� สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  
 

หมวด 2 

หลักสูตร 
 
 ข�อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป@นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท$ามาแล�ว 
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  11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีส$งเสริมความก�าวหน�าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต$างๆ ในระดับสูงกว$าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป@นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปg หรือ ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท$ามาแล�ว  
  11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป@นหลักสูตรการศึกษาท่ีส$งเสริมการสร�างองค>ความรู�ใหม$และ
หรือความก�าวหน�าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต$างๆ ในระดับสูงกว$าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 
 ข�อ 12 โครงสร�างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให�มีจํานวนหน$วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม$น�อยกว$า 24 หน$วยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให�มีจํานวนหน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม$น�อยกว$า 36 หน$วยกิต 
โดยแบ$งการศึกษาเป@น 2 แผน คือ 
  แผน ก เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ>  ดังนี้ 
  แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 36 หน$วยกิต และหลักสูตรอาจ
กําหนดให�ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได� โดยไม$นับหน$วยกิต แต$ต�องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 18 หน$วยกิต และศึกษารายวิชาไม$
น�อยกว$า 12 หน$วยกิต ไม$เกิน 18 หน$วยกิต ท้ังนี้ยกเว�นหลักสูตรทางวิชาชีพให�เป@นไปตามสาขาวิชาชีพ
กําหนด 
  แผน ข  เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษารายวิชาโดยไม$ต�องทําวิทยานิพนธ> แต$
ต�องทําสารนิพนธ> (การศึกษาอิสระ) ไม$น�อยกว$า 6 หน$วยกิต  
   ท้ังนี้  สาขาวิชาใดเปCดสอนหลักสูตรแผน ข จะต�องมีหลักสูตร แผน ก ด�วย  
   12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
  ให�มีจํานวนหน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม$น�อยกว$า 48 หน$วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท$า และไม$น�อยกว$า 72 หน$วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท$าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
  แบบ 1  เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ> ท่ี
ก$อให�เกิดองค>ความรู�ใหม$หลักสูตรอาจกําหนดให�มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน
ได� โดยไม$นับหน$วยกิต แต$ต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
  แบบ 1.1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท$า จะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 48 หน$วยกิต 
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  แบบ 1.2  ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท$าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 72 หน$วยกิต 
  ทั้งนี้  วิทยานิพนธ>ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต�องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
  แบบ 2 เป@นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ>ท่ีมี
คุณภาพสูงและก$อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  แบบ 2.1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท$าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 36 หน$วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม$น�อยกว$า 12 หน$วยกิต 
   แบบ 2.2  ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท$าจะต�องทําวิทยานิพนธ>ไม$น�อยกว$า 48 หน$วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม$น�อยกว$า 24 หน$วยกิต 
 ท้ังนี้  วิทยานิพนธ>ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต�องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 

ข�อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
   13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต$ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให�เป@นไปตามท่ี
กําหนดไว�ในหลักสูตรแต$ไม$เกิน 3 ปgการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให�เป@นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร แต$ไม$เกิน 5 ปgการศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอก ให�เป@นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาท่ี
สําเร็จปริญญาตรี ให�มีระยะเวลาการศึกษาไม$เกิน 8 ปgการศึกษา และนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ให�มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม$เกิน 6 ปgการศึกษา 
  13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต$ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม$เต็มเวลา หรือท่ี
จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให�มีระยะเวลาการศึกษาเป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให�ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให�ชัดเจน  ซ่ึงอย$างน�อย
ประกอบด�วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
  14.1 การบริหารหลักสูตร 
  14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  14.3 การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานักศึกษา 
  14.4 ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตและ
มีการดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให�อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน�าท่ีในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน�าท่ีอ่ืนท่ี
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เก่ียวข�อง แต$ละหลักสูตรต�องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปgละ 1 ครั้ง เสนอต$อคณบดีต�นสังกัดและแจ�ง
ให�บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ข�อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให�ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด�าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป@นระยะๆ อย$างน�อยทุกๆ 5 ปg และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย$างต$อเนื่องทุก 5 ปg 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากท่ีระบุไว�ในระเบียบนี้ ให�ดําเนินการโดยจัดทําเป@นประกาศมหาวิทยาลัยแล�วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

หมวด  3 
อาจารย)ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข�อ 16 อาจารย>ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด�วย  
  16.1 อาจารย>ประจํา หมายถึง ข�าราชการ พนักงาน หรือผู�ท่ีมหาวิทยาลัยแต$งต้ังให�
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ทําหน�าท่ีหลักด�านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน�าท่ีเต็ม
เวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปCดสอน 
  16.2  อาจารย>ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับมอบหมายให�เป@นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน�าท่ีอาจารย>ผู�สอนและหรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> 
หรือสารนิพนธ> ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
  16.3  อาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย>ประจําหลักสูตรท่ีได�รับมอบหมาย
ให�เป@นผู�รับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  16.4  อาจารย>ผู�สอน หมายถึง ผู�ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต$งต้ังจากอาจารย>ประจําหรือ
อาจารย>พิเศษ ให�ทําหน�าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข�อในแต$ละรายวิชา 
  16.5 อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับการแต$งต้ังโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาด�าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให�สอดคล�องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต$างๆ ตลอดจน
เป@นท่ีปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจําเป@นและเหมาะสม โดยให�อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหน�าท่ี
จนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ> 
 16.6 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับ
แต$งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให�รับผิดชอบ
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กระบวนการเรียนรู�เพ่ือวิทยานิพนธ>ของนักศึกษาเฉพาะราย เช$น การพิจารณาเค�าโครง การให�คําแนะนําและ
ควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความก�าวหน�า การสอบวิทยานิพนธ> และการตีพิมพ>เผยแพร$งานวิทยานิพนธ>
ของนักศึกษา 
  16.7  อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย>ประจํา หรือ
อาจารย>พิเศษท่ีได�รับแต$งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือทําหน�าท่ีร$วมกับอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก ในการพิจารณาเค�าโครง รวมท้ังช$วยเหลือ
ให�คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ>ของนักศึกษา 
  16.8  อาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ> หมายถึง อาจารย>ประจําท่ีได�รับแต$งต้ังโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย>ท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 
16.6 และ 16.7 สามารถทําหน�าท่ีเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ>ได�ด�วย โดยให�รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู�เพ่ือสารนิพนธ>ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมท้ังการประเมินความก�าวหน�าและการสอบสารนิพนธ>ของ
นักศึกษา 
  16.9  ผู�ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป@นอาจารย>ประจํา ให�ทําหน�าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>ร$วม หรือสอน ในกรณีท่ีเป@นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป@น อย$างยิ่ง สามารถเป@น
อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักได� โดยอนุโลมผู�ทรงคุณวุฒิต�องได�รับแต$งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป@นอาจารย>ประจํา ให�ทําหน�าท่ีบางส$วนใน
การ-เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู�ท่ีได�รับแต$งต้ังนั้นไม$มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน$ง
ทางวิชาการตามท่ีกําหนดในหน�าท่ีนั้นๆ แต$มีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะท่ีเป@นประโยชน>อย$าง
ยิ่งโดยตรงต$อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายนั้นๆ ท้ังนี้หากจะแต$งต้ังให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> จะต�องเป@น
ผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญและประสบการณ>สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป@นท่ียอมรับในระดับหน$วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด�านนั้นๆ โดยให�เป@นไปตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องกําหนด แต$หากจะ
แต$งต้ังให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก ต�องเป@นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท$านั้น และ
ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะต�องได�รับแต$งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  16.11 อาจารย>พิเศษ หมายถึง ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีได�รับแต$งต้ังโดย
มหาวิทยาลัย ให�ทําหน�าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข�อ 17  คุณสมบัติอาจารย>ประจําหลักสูตร 
 ต�องเป@นอาจารย>ประจําและมีคุณสมบัติไม$ต่ํากว$าคุณสมบัติของการเป@นอาจารย>ผู�สอนตาม
ระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข�อ 18  คุณสมบัติอาจารย>ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต�องเป@นอาจารย>ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม$ตํ่ากว$าปริญญาเอกหรือเทียบเท$า หรือเป@นผู�
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ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน จํานวน
อย$างน�อย 3 คน 
 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต�องเป@นอาจารย>ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม$ตํ่ากว$าปริญญา
เอกหรือเทียบเท$าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$าศาสตราจารย>ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน จํานวนอย$างน�อย 3 คน 
 ข�อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให�บริหารหลักสูตรให�เป@นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค> และเป�าหมายของหลักสูตร 
และตามท่ีได�รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะกําหนด 
 19.2 ให�แต$ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด�วยอาจารย>
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรตามข�อ 18 และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด 
 ข�อ 20 คณะอาจกําหนดให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความ
เหมาะสมทําหน�าท่ีกํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนด
องค>ประกอบ อํานาจหน�าท่ี การครบวาระการดํารงตําแหน$ง และการแต$งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของคณะนั้นๆ ท้ังนี้ให�เป@นไปตามความเหมาะสมของแต$ละคณะ 
 ข�อ 21  คุณสมบัติอาจารย>ผู�สอน  
  21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต�องเป@นอาจารย>ประจํา หรือ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิไม$
ตํ่ากว$าปริญญาโทหรือเทียบเท$า หรือ เป@นผู�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$าผู�ช$วยศาสตราจารย>ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ด�านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช$ส$วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
  21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต�องเป@นอาจารย>ประจํา หรือ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม$ตํ่ากว$าปริญญาเอก หรือเทียบเท$า หรือเป@นผู�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$า
รองศาสตราจารย>ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ด�านการสอนและการ
ทําวิจัยท่ีมิใช$ส$วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ข�อ 22  คุณสมบัติอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>  
   22.1 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก  
 เป@นอาจารย>ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท$าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน$งทาง
วิชาการไม$ตํ่ากว$ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ใน
การทําวิจัยท่ีมิใช$ส$วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ในกรณี ท่ี มีความจํ า เป@น  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต$งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิ หรือแต$งต้ังผู�เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเป@นบุคลากร
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ประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักได� ท้ังนี้ให�
เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   22.2 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม  
 เป@นอาจารย>ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท$าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ในการทําวิจัยท่ีมิใช$ส$วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีท่ีมีความจําเป@นและเหมาะสม อาจแต$งต้ังผู�เชี่ยวชาญ
เฉพาะเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วมก็ได� ท้ังนี้ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 23 ภาระงานของอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>และสารนิพนธ> 
  อาจารย>ประจํา 1 คน ให�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และหรือปริญญาเอกได�ไม$เกิน 5 คน หรือเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ>ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม$
เกิน 15 คน หากเป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ>และสารนิพนธ> ให�คิดสัดส$วนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ> 1 คน เทียบได�กับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ> 3 คน ท้ังนี้ให�นับรวมนักศึกษาท่ียังไม$สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย>ประจําท่ีมีศักยภาพพร�อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ>ได�
มากกว$า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได�แต$ต�องไม$เกิน 10 คน ท้ังนี้ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 

ข�อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได�รับการแต$งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มี
จํานวนกรรมการไม$น�อยกว$า 3 คน ประกอบด�วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป@นประธาน 
อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักและอาจารย>ประจําเป@นกรรมการ 
 ข�อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร$างวิทยานิพนธ> 

 คณะกรรมการสอบโครงร$างวิทยานิพนธ> ได�รับการแต$งต้ังโดยคณะกรรมการบริหาร   
หลักสูตร  มีจํานวนกรรมการไม$น�อยกว$า 3 คน แต$ไม$เกิน 5 คน ประกอบด�วยอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>
หลัก อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม (ถ�ามี) อาจารย>ประจํา และหรือผู�ทรงคุณวุฒิ เป@นกรรมการ 
 ข�อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู� 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู�ได�รับการแต$งต้ังโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีหน�าท่ีสอบประมวลความรอบรู� มีจํานวนกรรมการไม$น�อยกว$า 3 คน แต$ไม$เกิน 5 คน 
ประกอบด�วยอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> และหรืออาจารย>ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
 ข�อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>  
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 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> ได�รับแต$งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม$น�อยกว$า 3 คน แต$ไม$เกิน 5 คน 
ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม$ได�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม ไม$น�อยกว$า 
1 คน อาจารย>ประจําซ่ึงไม$ได�เป@นอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วมไม$น�อยกว$า 1 คน และอาจารย>ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ>หลัก ท้ังนี้อาจแต$งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม (ถ�ามี) เป@นกรรมการสอบด�วยก็ได� และ
เม่ือแต$งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>แล�วให�แจ�งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก และอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>ร$วม (ถ�ามี) ต�องไม$เป@น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต�องเข�าสอบวิทยานิพนธ>ด�วยทุกครั้ง 
 อาจารย>ประจําและผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเป@นกรรมการสอบวิทยานิพนธ> ต�องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท$าหรือเป@นผู�ดํารงตําแหน$งทางวิชาการไม$ตํ่ากว$ารองศาสตราจารย>ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กัน และต�องมีประสบการณ>ในการทําวิจัยท่ีมิใช$ส$วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป@น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแต$งต้ังผู�เชี่ยวชาญเฉพาะเป@นกรรมการสอบได� ท้ังนี้ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ> 
  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ> ได�รับการแต$งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
จํานวนกรรมการไม$น�อยกว$า 3 คน แต$ไม$เกิน 5 คน ประกอบด�วย อาจารย>ท่ีปรึกษาสารนิพนธ> และอาจารย>
ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิไม$น�อยกว$า 2 คน โดยให�กรรมการคนใดคนหนึ่งเป@นประธานคณะกรรมการสอบ 
   ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ>ชุดหนึ่ง อาจทําหน�าท่ีสอบสารนิพนธ>ของ
นักศึกษาได�มากกว$า 1 คน 

หมวด  4 
การรับเข1าศึกษา 

 
ข�อ 29 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

   29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท$า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท$าตามที่หลักสูตรกําหนด และ
มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปg หรือผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท$าตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
  29.4.1 ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท$า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
  29.4.2  ผู�เข�าศึกษาต�องเป@นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท$า ในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ>กันกับหลักสูตรท่ีเข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู�ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ>ได� หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 30 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิต-
วิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ 31 การรับเข�าศึกษา 
 31.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต$ละสาขาวิชา ต�องได�รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป@นผู�พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
คัดเลือกผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 29 เข�าเป@นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู� หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติตามข�อ 29 เข�ามาทดลองศึกษา โดยมี
เง่ือนไขเฉพาะรายดังนี้ 
  31.3.1 ผู�ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ> หรือศึกษา
เฉพาะรายวิชาอย$างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม$น�อยกว$า 6 
หน$วยกิต และสอบให�ได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า 3.00 หรือ 
  31.3.2 ผู�ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ> ในภาคการศึกษา
แรกจะต�องมีความก�าวหน�าในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ>ได�ผลเป@นท่ีพอใจโดยได�สัญลักษณ> P ตามจํานวน
หน$วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
  31.3.3   เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  31.4 คณะอาจพิจารณารับผู�มีพ้ืนฐานความรู�ไม$ตํ่ากว$าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท$าเข�า
ศึกษาหรือวิจัย โดยไม$รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได�เป@นกรณีพิเศษ 
  31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลท่ีคณะรับเข�าเป@นผู�ร$วมเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาของผู�ร$วมเรียน 
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  31.6 กรณีผู�สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข�าศึกษาจะมีผลสมบูรณ> เม่ือผู�สมัครได�
นําหลักฐานมาแสดงว$าสําเร็จการศึกษาแล�ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ>ท่ีกําหนดไว� 
 ข�อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ$งเป@น 3 ประเภทคือ 
  33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 31.2 หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผ$านเง่ือนไขตามข�อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 
31.3  
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข�าเป@นนักศึกษาตามข�อ 31.4 
 

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$วยกิต (Audit) 
  34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป
หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต$กรณี 
  34.3 การลงทะเบียนเรียน ต�องเป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  34.4 จํานวนหน$วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต$ละภาคการศึกษา ให�อยู$ในดุลย
พินิจของอาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต$กรณี ท้ังนี้ การลงทะเบียน
เรียนในแต$ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได�ไม$เกิน 15 หน$วยกิต 
โดยให�นับรวมจํานวนหน$วยกิตท้ังแบบนับหน$วยกิต (Credit) และไม$นับหน$วยกิต (Audit) ยกเว�นการลง
ทะเบียบระบบอ่ืน 
  34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข�อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าเรียน ต�องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม$น�อยกว$า 6 หน$วยกิต  
  34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน และได�รับผลการ
เรียนต้ังแต$ระดับคะแนน B ข้ึนไปแล�วมิได� 
  34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ>ได�เม่ือมีอาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>
หลักแล�ว 
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  34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ> ต�องลงทะเบียนเรียนให�ครบหน$วยกิตท้ังหมด 
ภายในภาคการศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ> ท้ังนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ>เพ่ิมให�ครบ
หน$วยกิตวิทยานิพนธ>ได� หลังพ�นกําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือให�สามารถสอบวิทยานิพนธ>ได�ในภาคการศึกษานั้น 
  34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ�วนตามหลักสูตรกําหนดแล�ว และอยู$
ระหว$างการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> หรือรอสอบประมวลความรอบรู� นักศึกษาจะต�องรักษา
สถานภาพการเป@นนักศึกษา และชําระค$าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 35  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให�เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว�นวิชา
วิทยานิพนธ>ให�เป@นไปตามข�อ 34.8 
 35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระทําได�โดยได�รับความเห็นชอบจากอาจารย>ท่ีปรึกษา
ท่ัวไป หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต$กรณี และแจ�งให�อาจารย>ผู�สอนทราบ 
 ข�อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได�โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ�งให�บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได� เม่ือเข�าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล�วไม$
น�อยกว$า 1 ภาคการศึกษา 
 ข�อ 37  การย�ายสาขาวิชา 
  นักศึกษาสามัญขอย�ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ>ดังต$อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย�ายสาขาวิชาได� โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะท้ังสองฝ}าย และได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให�เป@นไปตามข�อ 40 
 ข�อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป@นระดับปริญญาเอก 
หรือกลับกันได�ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ และได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ>ดังต$อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตร
ปริญญาเอก ท่ีสอบผ$านการสอบวัดคุณสมบัติซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจ
ได�รับการพิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญา-เอกได� โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต�องมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ> ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให�เป@นวิทยานิพนธ>ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได� 
หรือในกรณีท่ีเป@นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต�องศึกษารายวิชามาแล�วไม$น�อยกว$า 12 หน$วยกิต 
และได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า 3.50  
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 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ>ไม$ผ$าน อาจได�รับการพิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาโทได� 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได�เพียง 1 ครั้ง เท$านั้น 
  38.2  การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากข�อ 38.1 ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย กําหนด 
 ข�อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบันอ่ืนท้ังภายในและ
ต$างประเทศเป@นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจําคณะและได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน$วยกิต ต�องมีหลักเกณฑ>ดังนี้ 
  39.2.1 เป@นรายวิชาหรือกลุ$มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท$า
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน$วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
  39.2.2 เป@นรายวิชาหรือกลุ$มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีเนื้อหา
สาระไม$น�อยกว$าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ$มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
  39.2.3 เป@นรายวิชาหรือกลุ$มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม$ตํ่ากว$าระดับคะแนน B 
หรือเทียบเท$า หรือสัญลักษณ> S 
  39.2.4 รายวิชาหรือกลุ$มรายวิชาท่ีเทียบโอน จะไม$นําผลการศึกษามาคํานวณแต�ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  39.2.5 ใช�เวลาศึกษาอยู$ในมหาวิทยาลัยอย$างน�อย 1 ปgการศึกษาและลงทะเบียน
รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ>ตามหลักสูตรท่ีเข�าศึกษาไม$น�อยกว$า 12 หน$วยกิต  
  39.2.6 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปCดหลักสูตรใหม$จะเทียบโอนนักศึกษาเข�าศึกษาได�
ไม$เกินกว$าชั้นปgและภาคการศึกษาท่ีได�รับอนุญาตให�มีนักศึกษาเรียนอยู$ตามหลักสูตรท่ีได�รับความเห็นชอบ
แล�ว 
 ข�อ 40 การยกเว�นหรือการเทียบโอนหน$วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว�นหรือเทียบโอนหน$วยกิตรายวิชาให�นักศึกษาท่ีมีความรู�        
ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได�จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> หรือสถาบันอ่ืนท้ัง ภายในและ
ต$างประเทศ โดยนักศึกษาต�องศึกษาให�ครบตามจํานวนหน$วยกิตท่ีกําหนดไว�ในเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร
และมีหลักเกณฑ>ดังต$อไปนี้ 
  40.1 รายวิชาท่ีอาจได�รับการเทียบโอน ต�องเป@นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ> และได�ศึกษามาแล�วไม$เกิน 3 ปg หรืออยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
ได�ผลการศึกษาเป@นสัญลักษณ> P หรือ S หรือไม$ต่ํากว$าระดับคะแนน B หรือเทียบเท$า 
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  40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ให�เป@นไปตามข�อ 39.2.2 
และ 39.2.3 และให�นําผลการศึกษารายวิชาท่ีได�รับการเทียบโอนมาคิดเป@นแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 40.3 รายวิชาและจํานวนหน$วยกิตท่ีได�รับการยกเว�นหรือเทียบโอนให�อยู$ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู�และการให�หน$วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให�อยู$ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ให�เป@นไปตามหลักเกณฑ> การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข�าสู$การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข�อ 41 การโอนหน$วยกิต 
  41.1 นักศึกษาอาจได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให�ไปเรียนรายวิชาท่ีเปCด
สอนในสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต$างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน$วยกิต แล�วนํามาเทียบโอนหน$วย
กิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป@นหน$วยกิตสะสมของนักศึกษาได� 

   41.2 รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข�อ 41.1 ให�เป@นไปตามข�อแนะนําเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข�าสู$การศึกษาในระบบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด  6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข�อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู� เป@นการสอบความรู�ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชา
และประสบการณ>การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต>ใช�ในการปฏิบัติงาน 
 42.2 การสอบวิทยานิพนธ> เป@นการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถของนักศึกษา ในการ
ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ> ความรอบรู�ในเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานท้ังด�านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ> เป@นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป@นการสอบเพ่ือประเมินความรู�พ้ืนฐาน ความพร�อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว$านักศึกษามีความพร�อมในการ
ทําวิทยานิพนธ>ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต�องสอบวัดคุณสมบัติผ$านภายใน 4 ภาคการศึกษา
นับต้ังแต$ภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าศึกษา 
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 42.5 การสอบภาษาต$างประเทศ เป@นการสอบเทียบความรู�ความสามารถ
ภาษาต$างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
  การสอบตามข�อ  42.1- 42.5 ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ> และสารนิพนธ>  
 รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นระดับคะแนน ให�มีค$าระดับคะแนน (Grade) ตาม
ความหมาย และค$าระดับคะแนนดังต$อไปนี้  

 
ระดับคะแนน ความหมาย ค$าระดับคะแนน 

(ต$อหนึ่งหน$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>และความหมายอ่ืนได�ดังต$อไปนี้ 

สัญลักษณ> ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป@นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช�สําหรับรายวิชาท่ี

กําหนดให�มีการประเมินผลแบบไม$คิดค$าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ>  หรือสารนิพนธ>  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม$เป@นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช�สําหรับ
รายวิชาท่ีกําหนดให�มีการประเมินผลแบบไม$คิดค$าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ>   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู$ในระดับคะแนนดีเด$น (Excellent) ใช�สําหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ>  หรือสารนิพนธ>   
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I การวัดผลยังไม$สมบูรณ> (Incomplete) ใช�ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม$
ครบภายในเวลาท่ีกําหนดไว�หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต�องมีการแก�ไขให�เป@นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห>แรกของภาค
การศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู�นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ> I ให�เป@นระดับคะแนน E  โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> ท่ียังมี 
ความต$อเนื่องอยู$ (In  progress) และมีความก�าวหน�าเป@นท่ีน$าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ> หรือสารนิพนธ> ท่ียังมีความ
ต$อเนื่องอยู$แต$ไม$มีความก�าวหน�าหรือไม$เป@นท่ีพอใจ (No progress) ในกรณี
ได�สัญลักษณ> N นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนซํ้าในหน$วยกิตท่ีได�
สัญลักษณ> N 

W การถอนรายวิชาโดยได�รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 

 ข�อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
  44.1 ให�มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ยกเว�นวิชาวิทยานิพนธ> หรือ
วิชาสารนิพนธ> ให�มีการประเมินผลได�ก$อนสิ้นภาคการศึกษา 
  44.2 ในการนับจํานวนหน$วยกิตให�ครบตามหลักสูตรนั้น ให�นับหน$วยกิตจากรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน$วยกิต และได�ผลการศึกษาเป@นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C หรือ 
สัญลักษณ>  S หรือ สัญลักษณ> X ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดรายวิชา ปรับพ้ืนฐานไว�ให�เรียนโดยไม$นับเป@น
หน$วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล$าวให�ครบถ�วน  และ
จะต�องได�สัญลักษณ>  S  
 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต$ละรายวิชามากกว$า 1 ครั้ง ให�นับจํานวน
หน$วยกิตของรายวิชานั้นเป@นหน$วยกิตสะสมตามหลักสูตรได�เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีท่ีจําเป@นต�องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุน
รายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร ให�นับจํานวนหน$วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 
ข้ึนไปได�ไม$เกิน 6 หน$วยกิต 
  44.3 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุก
คนท่ีได�ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ> ดังนี้ 
  44.3.1 หน$วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว$างจํานวนหน$วยกิตกับค$า
ระดับคะแนนท่ีได�จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
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  44.3.2 แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค$าผลรวมของหน$วยจุดของทุก
รายวิชาท่ีได�ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด�วยหน$วยกิตรวมของรายวิชาดังกล$าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป@นระดับคะแนน 
  44.3.3 แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค$าผลรวมของหน$วยจุดของทุกรายวิชาท่ี
ได�ศึกษามาต้ังแต$เริ่มเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด�วยจํานวนหน$วยกิตรวมของรายวิชาดังกล$าว เฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว$าหนึ่งครั้ง ให�นับ
จํานวนหน$วยกิตของรายวิชานั้น เป@นหน$วยกิตสะสมตามหลักสูตรได�เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัด
และประเมินผลครั้งสุดท�าย ยกเว�นรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�ลงทะเบียนซํ้าได� ให�นับหน$วยกิตสะสม
ได�ทุกครั้ง  
  44.3.4 แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให�
คํานวณเป@นค$าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหน$ง โดยไม$มีการป�ดเศษจากทศนิยมตําแหน$งท่ี 3 
  44.3.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาได�สัญลักษณ> I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป@น
ระดับคะแนนให�รอการคํานวณแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว�ก$อน 
จนกว$าสัญลักษณ> I จะเปลี่ยนเป@นอย$างอ่ืน 
 

หมวด  7 
การทําวิทยานิพนธ)และสารนิพนธ) 

 
 ข�อ 45  การทําวิทยานิพนธ> 
  45.1 การเสนอโครงร$างวิทยานิพนธ> 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร$างวิทยานิพนธ>ได�เม่ือมี
อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักแล�ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร$างวิทยานิพนธ>ได�เม่ือมี
อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลักแล�ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร$างวิทยานิพนธ> ให�เป@นไปตามแนวปฏิบัติ ท่ี
คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

  45.2 การสอบโครงร$างวิทยานิพนธ> 
  เป@นการสอบวัดความรู�ความเข�าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัย
ให�สอดคล�องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน>ท่ีได�รับจากการวิจัย 
 นักศึกษาจะต�องสอบโครงร$างวิทยานิพนธ>ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร$างวิทยานิพนธ> ให�เป@นไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 
 ข�อ 46 การทําสารนิพนธ> มีความมุ$งหมายเพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
โดยให�นักศึกษาได�ทําเป@นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ให�เป@นไปตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด 
 ข�อ 47 การประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
 47.1 การประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ต�องกระทําในทุก
ภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย> ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> มีหน� า ท่ี ในการประเ มินผล
ความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต$อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ  
 47.3 ใช�สัญลักษณ> P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก�าวหน�าในการทํา
วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ของนักศึกษาเป@นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวนหน$วยกิตวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ท่ี
ได�รับการประเมินให�ได�สัญลักษณ> P ของนักศึกษาแต$ละคนในแต$ละภาคการศึกษานั้น และใช�สัญลักษณ> N (No 
progress) สําหรับผลการประเมินท่ีไม$มีความก�าวหน�า หรือไม$เป@นท่ีพอใจ แต$ท้ังนี้ต�องไม$เกินจํานวนหน$วยกิตท่ี
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป@นดังนี้ 
  47.3.1 ให�สัญลักษณ> P หรือ N ในกรณีท่ียังไม$สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได�
ในภาคการศึกษานั้น 
  47.3.2 การให�สัญลักษณ> P หรือ N อาจให�ได�ตามสัดส$วนของความก�าวหน�าในการ
ทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> แนวปฏิบัติในการประเมินความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ>ให�จัดทําเป@น
ประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม$ได�รับการอนุมัติโครงร$างวิทยานิพนธ> จะประเมินผลให�สัญลักษณ> 
P ได�ไม$เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน$วยกิตวิทยานิพนธ>ตามหลักสูตร  
  47.3.3 ให�สัญลักษณ> S หรือ U หรือ X ในกรณีท่ีมีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>เรียบร�อยแล�ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   
  47.4 รายวิชาท่ีใช�เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให�มีการประเมินผลเป@นดังนี้ 
  47.4.1 ให�สัญลักษณ> P หรือ N ในกรณีท่ียังไม$สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น 
  47.4.2 ให�มีการประเมินเป@นระดับคะแนนตาม ข�อ 43 
 ข�อ 48 ในกรณีท่ีนักศึกษาได�รับอนุมัติให�เปลี่ยนหัวข�อวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ซ่ึงมีผลต$อการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ให�อาจารย>ท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหน$วยกิ
ตจากหัวข�อเดิมท่ีสามารถนําไปใช�กับหัวข�อใหม$ได� แต$ต�องไม$เกินจํานวนหน$วยกิตท่ีผ$านในหัวข�อเดิม ท้ังนี้ให�
นับจํานวนหน$วยกิตดังกล$าว เป@นจํานวนหน$วยกิตท่ีผ$านได� สัญลักษณ> P ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จ
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การศึกษาตามหลักสูตรได� โดยต�องได�รับอนุมัติ จากคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและสําเนาแจ�งบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข�อ 49 การสอบวิทยานิพนธ>  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ>ประกอบด�วยการตรวจ อ$านวิทยานิพนธ> การทดสอบความรู�
นักศึกษาด�วยการซักถาม หรือด�วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว$าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ> 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ>ท่ีเป@นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส$งผลการประเมิน 
การให�คําแนะนําและข�อเสนอแนะด�วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>เป@นผู�นําเสนอ
ผลการประเมินต$อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ>ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช�เครือข$าย
อินเตอร>เน็ต 
 49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ>ให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 50 การส$งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ> 
  การส$งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ให�เป@นไปตามจํานวนและวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 51  การสอบสารนิพนธ>         
  การสอบสารนิพนธ>ประกอบด�วยการตรวจ อ$านสารนิพนธ> การทดสอบความรู�นักศึกษา
ด�วยการซักถาม หรือด�วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว$าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ> การดําเนินการสอบสารนิพนธ>ให�
เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 52 การส$งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ> 
  การส$งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ให�เป@นไปตามจํานวนและวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 53 รูปแบบการพิมพ> และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
  53.1 รูปแบบการพิมพ>วิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> ให�เป@นไปตามคู$มือการพิมพ>
วิทยานิพนธ>ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  53.2 ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ> ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ> เ ป@ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> นักศึกษาและ/หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>เรื่องนั้นๆ 
สามารถนําไปเผยแพร$ในเชิงวิชาการได� แต$การนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช�เพ่ือประโยชน>อ่ืนให�เป@นไป
ตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ท่ีได�รับทุนวิจัยท่ีมีข�อผูกพันเก่ียวกับ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได�รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให�ดําเนินการตามข�อผูกพันนั้นๆ 
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หมวด  8 

การสําเร็จการศึกษา 
 
 ข�อ 54 การสําเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได�ต�องมีคุณสมบัติต$อไปนี้ 
  54.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบผ$านรายวิชาต$างๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร 
 54.1.2  แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม$ต่ํากว$า 3.00  
  54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
  54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ$านความรู�ภาษาต$างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
  54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ$านโครงร$างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และ
สอบผ$านการสอบปากเปล$าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�อง
ได�รับการตีพิมพ> หรือดําเนินการให�ผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ>ทาง
วิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะให�ความเห็นชอบหรือเสนอต$อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
  54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.00 สอบผ$านโครงร$างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ$าน
การสอบปากเปล$าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการ
ตีพิมพ> หรือดําเนินการให�ผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ>ทางวิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให�ความเห็นชอบหรือเสนอต$อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding)  
  ในกรณีท่ีเป@นวิทยานิพนธ>ท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งประดิษฐ> อาจถือการได�รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ>ในวารสารทางวิชาการได� 
  54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.00 สอบผ$านสารนิพนธ> และสอบผ$านการสอบประมวลความรอบรู� 
(Comprehensive Examination) ด�วยข�อเขียนและ หรือ ปากเปล$าในสาขาวิชานั้น 
  54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
   54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ$านความรู�ภาษาต$างประเทศตามเกณฑ>ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย กําหนด 
  54.3.2 สอบผ$านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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  54.3.3 แบบ 1 สอบผ$านโครงร$างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ$าน
การสอบปากเปล$าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการ
ตีพิมพ> หรือดําเนินการให�ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร$วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก$อนการตีพิมพ>และเป@นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  
  54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได�แต�มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม$ตํ่ากว$า 3.00 สอบผ$านโครงร$างวิทยานิพนธ> นําเสนอวิทยานิพนธ>และสอบผ$านการสอบปาก
เปล$าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ> และผลงานวิทยานิพนธ>จะต�องได�รับการตีพิมพ> หรือ
ดําเนินการให�ผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ>ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร$วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก$อนการตีพิมพ>และเป@นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีท่ีเป@นวิทยานิพนธ>ท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งประดิษฐ> อาจถือการได�รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ>ในวารสารทางวิชาการได� 
  54.4  ชําระหนี้สินท้ังหมดต$อมหาวิทยาลัยเป@นท่ีเรียบร�อยแล�ว 
  54.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 
 ข�อ 55  วันสําเร็จการศึกษา 
   วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให�เป@นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
  56.1  นักศึกษาท่ีคาดว$าจะสําเร็จการศึกษาในแต$ละภาคการศึกษา ให�ยื่นคําร�องแสดง
ความจํานงขอรับปริญญาต$อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต$อสภามหาวิทยาลัย
ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  56.2.1 เป@นผู�สําเร็จการศึกษาครบถ�วนตามข�อ 54 
  56.2.2 ไม$มีหนี้สินหรือค�างชําระค$าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม$เป@นผู�มีพันธะ
สัญญาอ่ืนใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม$อยู$ในระหว$างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
หมวด  9 

สถานภาพของนักศึกษา 
 

  ข�อ 57 การลาป}วยหรือลากิจ ให�ดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัย-       สงขลา
นครินทร>ว$าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข�อ 58 การลาพักการศึกษา 
  58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได�ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต$อไปนี้ 
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  58.1.1 เจ็บป}วยจนต�องพักรักษาตัวเป@นเวลาติดต$อกันเกินกว$า 3 สัปดาห> โดยมี
ใบรับรองแพทย> 
  58.1.2 สาเหตุอ่ืนๆ ให�อยู$ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 58.2  นักศึกษาท่ีประสงค>จะลาพักการศึกษาต�องแสดงเหตุผลและความจําเป@นผ$าน
อาจารย>ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>หลัก แล�วแต$กรณีและให�ยื่นคําร�องต$อ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบและแจ�งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป@นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ�าได�ลงทะเบียนเรียนไป
แล�ว เป@นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาค-การศึกษานั้น จะ
ไม$ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให�ลาพักได�ไม$เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักการศึกษาจะต�องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค-
การศึกษาท่ีได�รับการอนุมัติให�ลาพักและชําระค$าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว�นภาค
การศึกษาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนไปก$อนแล�ว 
 ข�อ 59 การลาออก 
  นักศึกษาผู�ประสงค>จะลาออกจากการเป@นนักศึกษา ให�เสนอใบลาออกผ$านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต$อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต$ออธิการบดี ผู�ท่ีจะได�รับการอนุมัติให�ลาออกได� 
ต�องไม$มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 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�อหนึ่งต$อไปนี้ 
  61.1 ตาย 
  61.2 ได�รับอนุมัติให�ลาออก 
  61.3 ถูกให�ออกหรือไล$ออกเนื่องจากต�องโทษทางวินัย 
  61.4 ไม$มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม$รักษาสถานภาพการเป@นนักศึกษา หรือไม$ไม$
ชําระค$าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปCดภาคการศึกษาปกติโดย
มิได�รับอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 
  61.5 ได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว$า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาค
การศึกษา 
  61.6 เรียนได�จํานวนหน$วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม$นับหน$วยกิตวิทยานิพนธ>แล�ว
ได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว$า 2.75  
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  61.7 ใช�เวลาในการศึกษาตามท่ีกําหนดในข�อ 13 แล�ว และได�หน$วยกิตไม$ครบตาม
หลักสูตร หรือได�แต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว$า 3.00  
  61.8 ไม$ได�รับอนุมัติโครงร$างวิทยานิพนธ>ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
  61.8.1 ระบบทวิภาค 
   61.8.1.1  กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.1.2 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
     1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
     1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
     1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
 61.8.2  ระบบไตรภาค 
   61.8.2.1  กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.2.2 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
     1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
     1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีท่ีเป@นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
     1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
     2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม$เต็มเวลา 
  61.9 สอบวิทยานิพนธ>หรือสอบประมวลความรอบรู� หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 2 ไม$ผ$าน 
  61.10 ไม$สามารถส$งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ได�ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ>ผ$าน เว�นแต$ได�รับอนุมัติให�ขยายเวลาการส$งวิทยานิพนธ>ฉบับสมบูรณ>จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาต�องไม$เกินเวลาท่ีกําหนดในข�อ 
13  
  61.11   ไม$สามารถส$งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>ได�ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ>
ผ$าน เว�นแต$ได�รับอนุมัติให�ขยายเวลาส$งสารนิพนธ>ฉบับสมบูรณ>จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ท้ังนี้ ระยะเวลา การศึกษาต�องไม$เกินเวลาท่ีกําหนดในข�อ 13  
  61.12  เป@นนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม$สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป@นนักศึกษาสามัญตาม
ข�อ 33.1 ได� 
  61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว$ามีความประพฤติไม$เหมาะสม 
  61.14  ได�รับการอนุมัติปริญญา 
  

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข�อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
  เม่ือตรวจสอบพบว$านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให�ดําเนินการและพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข�อ 63 การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
  63.1  ข้ันตอนสําคัญท่ีนักศึกษาจะต�องดําเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ด�วย
ตนเอง 
  63.1.1  การจัดทําโครงร$างวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
  63.1.2  การทําการทดลอง (ถ�ามี) 
  63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย 
  63.1.4  อ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  นอกเหนือจากข�อ 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป@นไม$สามารถดําเนินการ
ด�วยตนเองให�ขออนุมัติต$อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> 
 63.2  เม่ือมีผู�กล$าวหาเป@นลายลักษณ>อักษรว$านักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ>หรือสาร
นิพนธ>ให�แต$งต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด�วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยท่ีได�รับมอบหมาย เป@นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอน
ผู�เก่ียวข�องท่ีอธิการบดีเห็นสมควรอย$างน�อย 2 คน เป@นกรรมการ ผู�แทนฝ}ายกฎหมายเป@นเลขานุการและ
เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เป@นผู�ช$วยเลขานุการ 
 63.3  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต$อไปนี้ 
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 63.3.1  ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให�มีอํานาจเรียกบุคคลผู�เก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา
หรือให�ถ�อยคําเป@นลายลักษณ>อักษรเรียกเอกสารท่ีอยู$ในครอบครองของบุคคลหรือหน$วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต$ออธิการบดี 
 63.4  ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต�องให�โอกาสผู�ถูกกล$าวหาได�ชี้แจง
ข�อเท็จจริง หรือนําพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก�ข�อกล$าวหาด�วย 
 63.5  ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข�อเท็จจริงให�แล�วเสร็จภายใน 60 วันนับต้ังแต$
วันท่ีประธานกรรมการได�รับทราบคําสั่งการแต$งต้ังคณะกรรมการ 
  กรณีท่ีไม$อาจสอบสวนให�แล�วเสร็จตามวรรคหนึ่งให�ขอขยายเวลาสอบสวนได�ไม$เกิน 
30 วัน 
 63.6  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล�วให�เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก$กรณี ดังนี้ 
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว$า เป@นเหตุกรณีท่ีมิได�เป@นการจงใจ หรือเป@นกรณีท่ี
นักศึกษาละเลยการดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ>ท่ีกําหนดไว�และไม$ร�ายแรง อาจปรับให�การ
สอบวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ> ปรากฏผลเป@น “ตก” และนักศึกษาต�องเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ>หรือ
สารนิพนธ>ใหม$ ท้ังนี้ ต�องไม$ถือเป@นเหตุให�ต�องการมีการต$อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป@นการทุจริตร�ายแรง ให�เสนอบทลงโทษต$ออธิการบดี เพ่ือสั่งการให�
พ�นสภาพการเป@นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป@นนักศึกษา หรือกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วให�
เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว$ามีการละเลยหน�าท่ีของผู�ท่ีมีส$วนเก่ียวข�องกับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ>หรือสารนิพนธ>ของนักศึกษาให�เสนอบทลงโทษทางวินัยเช$นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต�องแจ�งผลการสอบข�อเท็จจริงให�นักศึกษาทราบเป@นลายลักษณ>
อักษรภายใน 7 วัน ทําการ นับจากสอบสวนข�อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล�ว 
 63.8 การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยให�ทําเป@นลายลักษณ>อักษรและให�มหาวิทยาลัย
แจ�งสิทธิและกําหนดเวลา ในการอุทธรณ> 
 63.9  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ>ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจาก
วัน ท่ีทราบคําสั่ งลงโทษนั้น โดยหลักเกณฑ>และวิธีการ อุทธรณ> ให� เป@นไปตามข�อบัง คับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> ว$าด�วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข�อ 64  การทุจริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร�างข�อมูล
เท็จ และการมิได�ทําผลงานวิชาการด�วยตนเอง 
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 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนข�อความของผู�อ่ืนและ
ของตนเองท่ีตีพิมพ>ไปแล�วโดยไม$มีการอ�างอิง หรือปกปCดแหล$งท่ีมา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีผู�อ่ืนกระทําไว�มาเป@นของตนเอง 
 64.2 การสร�างข�อมูลเท็จ  หมายถึง การตกแต$งข�อมูลหรือการสร�างข�อมูลท่ีไม$ตรงกับ
ความเป@นจริง 
 64.3 การมิได�ทําผลงานวิชาการด�วยตนเอง หมายถึง การจ�างหรือให�ผู�อ่ืนช$วยทํา หรือทํา-
แทนตน หรือการมอบให�ผู�อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานท่ีได�ระบุไว�ในโครงร$างวิทยานิพนธ>ท่ีได�รับอนุมัติแล�ว
ว$าจะกระทําเอง ท้ังนี้ไม$รวมถึงการเก็บรวบรวมข�อมูล การประมวลผลข�อมูล การวิเคราะห>ข�อมูล การแปล
วิทยานิพนธ>จากภาษาไทยเป@นภาษาต$างประเทศ 
 64.4 เม่ือตรวจสอบพบว$านักศึกษาทุจริตตามข�อ 64.1 64.2 และ 64.3 ให�ถือว$าเป@น
ความผิดร�ายแรงไว�ก$อน แต$อาจลดหย$อนโทษได� ท้ังนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย$อนโทษให�อยู$ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต$อไป 
 64.5  หากตรวจสอบพบว$ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล�ว ให�คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข�อ 65 การดําเนินการใดๆ ท่ีเกิดข้ึนก$อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช�บังคับ และยังดําเนินการไม$แล�ว
เสร็จในขณะท่ีระเบียบนี้มีผลใช�บังคับ ให�ดําเนินการหรือปฏิบัติการต$อไปตามระเบียบ หรือมติ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช�บังคับอยู$ก$อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช�บังคับ จนกว$าจะดําเนินการ
หรือปฏิบัติการแล�วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2556 
 

    (ลงชื่อ)        เกษม   สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย>เกษม   สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
สําเนาถูกต�อง 
 
 
 (นางนันทพร  นภาพงศ>สุริยา)                                                  ศิริพร/พิมพ> 
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8                                               นันทพร/ร$าง/ทาน 
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ภาคผนวก 6 
สําเนาคําสั่งแต$งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 


