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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์  
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร :    25560101104086 
1.2 ชื่อหลักสูตร   

(ภาษาไทย) :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) :   Master of Science Program in Materials Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 

          (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Science (Materials Science) 
2.2 ชื่อย่อ  

(ภาษาไทย) :   วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
               (ภาษาอังกฤษ) :   M.Sc. (Materials Science) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
ก แบบ ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีเอกสารและ

ต าราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวัสดุศาสตร์ได้มีความ
ร่วมมือทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น 
ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์และภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
และสถาบันต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ เช่น Simon 
Fraser University ประเทศแคนาดา Cranfield University ประเทศอังกฤษ University of New 
South Wales ประเทศออสเตรเลีย Pohang University of Science and Technology ประเทศ
เกาหลีใต้  Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย  University of Tehran ประเทศ
อิหร่าน และ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น University Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่นและ 
Tunghai University ประเทศไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะท าให้การวิจัยของหลักสูตร
เข้มแข็งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง   ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562     ปรับปรุงมาจากหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่  23 

(1/2562) เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 406 (2/2562) 

เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา
3) พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
4)  ผู้แทนจ าหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ทางวัสดุศาสตร์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านวัสดุศาสตร์
6) ผู้ เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ
7) ผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง

9. ชือ่ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ นายสุเมธา สุวรรณบูรณ์ วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 
Ph.D. (Chiemie des Matériaux), 
Université Montpellier II, France, 2549 

รองศาสตราจารย์ นายอนุกร ภู่เรืองรัตน์ วท.บ. (เคมี), ม.แม่โจ้, 2547 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2549 
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เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2553 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ วท.บ. (วัสดุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์ , 

2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ), ม.สงขลานครินทร์, 
2553 
วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักสูตรมีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น 
การเพ่ิมรายวิชาทางด้านโลหะ วัสดุชีวภาพ และนวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ การน า
งานวิจัยมาใช้สอน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น เพ่ือนักศึกษาให้มีความรู้ทางด้าน
วัสดุศาสตร์ขั้นสูงและสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1  การพัฒนาหลักสูตร

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จ านวน 5 รายวิชา คือ

239-533 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุขั้นสูง                        3(3-0-6)
             Advanced Materials Processing and 
             Materials Selection  
239-534  อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของวัสดุ   3(3-0-6) 
             Advanced Thermodynamics of Materials 
239-535 โลหกรรมวัสดุผง      3(3-0-6) 

Powder Metallurgy  
239-542 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง   3(3-0-6) 

Advanced Engineering Ceramic 
 239-545  โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม       3(3-0-6) 

Structure and Properties of Composite Materials 
2) บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 รายวิชา คือ

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (โมดูล 2)      1(1-0-2) 
Research Methodology (Module 2) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
        นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนี้ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรายวิชา

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบต่าง ๆ ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ใน
ภาคทฤษฎีและความช านาญในภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
 วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากวัสดุศาสตร์
เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้งานของ
วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์และสิ่งทอ วัสดุฉลาดและ
วัสดุผสม วัสดุนาโนรวมถึงวัสดุขั้นสูงในอนาคต โดยการพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา
และปรับปรุงศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ เช่น สมบัติทางเคมี  สมบัติทางกล สมบัติทางแสง สมบัติ
ทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็ก เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่และพัฒนาวัสดุให้
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของ
ประเทศ เช่น  การวิจัยทางด้านการผลิตพลังงานโดยอาศัยวัสดุนาโนและเซรามิก การวิจัยหรือพัฒนา
ฟิล์มมัลติฟังก์ชันที่มีสมบัติการท าความสะอาดตนเองและต้านทานจุลชีพ การพัฒนาและสังเคราะห์
ตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโนเพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์และสารปนเปื้อนในน้ าและอากาศ การพัฒนา
เมมเบรนส าหรับแยกแก๊สไฮโดรเจน   นอกจากนี้ ยั งมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุ ต่ าง ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เช่น การวิจัยและพัฒนาวัสดุ เซรามิกขั้นสูงโดยเฉพาะการพัฒนาและการหา
ลักษณะเฉพาะวัสดุเพียโซอิเล็กทริกส าหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน การพัฒนาวัสดุผสม
เนื้อพ้ืนเซรามิกส าหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างและใช้งานที่อุณหภูมิสูง การวิจัยและพัฒนาโลหะ 
เช่น การพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการผลิตเหล็กข้ออ้อยส าหรับงานโครงสร้างและการพัฒนาโลหะ
บัดกรีไร้สารตะกั่วเพ่ือใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การวิจัยและพัฒนาวัสดุแม่เหล็กส าหรับ
หน่วยความจ าของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านวัสดุศาสตร์มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
ต่างประเทศและเป็นการทดแทนการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าวัสดุศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง ดังนั้นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร-
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ เพ่ือสามารถสร้างมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านวัสดุ-
ศาสตร์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโนรวมทั้งมีทักษะทางด้าน
การวิจัยที่สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ อีกทั้ง
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและพัฒนาวัสดุที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและ
อุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎีและความช านาญในภาคปฏิบัติทางด้าน

วัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้

วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและสามารถท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น า
และผู้ตาม 

4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
เหตุเป็นผลและเป็นระบบ มีจรรยาบรรณและจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร มีคุณลักษณะของ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี 

5) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
     คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (เมื่อสิ้นปีการศึกษา) 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  อ าจ ารย์ ป ระจ า
หลักสูตร 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 
4. ร าย วิ ช า ข อ งห ลั ก สู ต ร ที่

ปรับปรุงสอดคล้องกับการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์

ความรู้ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคม

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จั ดการ เรี ยน การสอนแบ บ 
active learning 

2. แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ระหว่ าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ต น เอ ง แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ด้ วย
ต น เอ ง ใน แ ผ น ก า ร จั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชา 

4. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 

1. จ าน วน โค ร งก าร เพ่ิ ม พู น
ทักษะอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิของ
รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
แบบ active learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
แบบ active learning 

5. แผนการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ที่เปิด
สอนอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของชั่วโมงบรรยาย 

6. การใช้งานวิจัยของอาจารย์มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้ มีคณ ะกรรมการ
ประเมินข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

1. จ าน วน โค ร งก าร เพ่ิ ม พู น
ทักษะอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด
และประเมินผล 

3. รายงานและผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ 

4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

7. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้และ
ประเมิน ผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้ ใน 
curriculum mapping ข อ ง
หลักสูตร 

4. ส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ด้ าน
คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ ร รม  ด้ าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว าม สั ม พั น ธ์
ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะค ว าม
รั บ ผิ ด ช อ บ  ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์
ในการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมิ นผลการเรียน รู้ ขอ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ าน วน โครงการ เพ่ิ ม พู น
ทักษะอาจารย ์

2. จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ ร่ ว ม
กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้  ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาใน
แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

6. ผลการประเมินของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 
5. การพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาในหลักสูตร 
 

1. การจัดสัมมนาของหลักสูตร
เป็นภาษาอังกฤษ 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

1. ก า ร จั ด สั ม ม น า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ประชุมและน าเสนอผลงาน
วิช าการใน ที่ ป ระชุ ม ระดั บ
นานาชาติ 

4. การใช้ต ารา/วารสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษในการสอน 

3. ผลการประเมินการเข้าร่วม
ประชุมและน าเสนอผลงาน
วิชาการในที่ประชุมระดับ
นานาชาติ 

4. จ านวนรายวิชาที่ ใช้ต ารา/
วารสารวิชาการภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ เป็น ไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิต 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน–เวลาราชการปกติ 
 ปีการศึกษา 2562   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม–ธันวาคม  
          ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม–พฤษภาคม 
      ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 
          ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน–เมษายน 
 ปีการศึกษา 2564        ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน–ตุลาคม  
          ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม  
      ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป      ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน–ตุลาคม  
          ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ 
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่ เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มี พ้ืนฐาน
ใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.75 หรือ 
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2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่
มีพ้ืนฐานใกล้เคียงและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
หรือวัสดุศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 

 
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่ เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มี พ้ืนฐาน
ใกล้เคียงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.50 หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่
มีพ้ืนฐานใกล้เคียงและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
หรือวัสดุศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 กรณีที่ต้องการตีความคุณสมบัติหรือการผ่อนผันคุณสมบัติข้อใดจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์โดยตรง แต่ส าเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาใกล้เคียง เช่น สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งไม่มีพ้ืนฐาน
ทางด้านวัสดุศาสตร์เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

2) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนบางส่วนมีความรู้พ้ืนฐานและภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

3) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนขาดหลักการคิด วิเคราะห์และประมวลผลอย่างเป็นระบบ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) ก าหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาพ้ืนฐานของปริญญาตรีเพ่ิมเติมจ านวน 3-6 หน่วยกิต ใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิตหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษา

2) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ เช่น
Tell me more ในการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

3) การจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษระหว่างการสอน

4) จัดให้มีกิจกรรมการอ่านบทความทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์และประมวลผล

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2562-2566 มีดังนี้ 
แผนการศึกษา จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แผน ก แบบ ก 1 ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
รวม 1 2 2 2 2 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 1 1 1 
แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 1 4 4 4 9 9 

ชั้นปีที่ 2 - 4 4 4 9 
รวม 4 8 8 13 18 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ภาคผนวก ฉ) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
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 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  
 แผน ก แบบ ก 1       36 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
 
 แผน ก แบบ ก 2       36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ      10 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก           8 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์       18 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ      10 หน่วยกิต
 316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง               3(3-0-6) 
 Advanced Materials Science   

316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ        3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials 

316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง       3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 

316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหา 
 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ                                        1(0-3-0) 
 Materials Synthesis and Characterization  
 Laboratory 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1             1(0-2-1)* 

         Seminar in Materials Science 1 
 

316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2             1(0-2-1)* 
     Seminar in Materials Science 2 

 
หมวดวิชาเลือก        8 หน่วยกิต    
รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
239-533  กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุขั้นสูง              3(3-0-6) 
             Advanced Materials Processing and  
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             Materials Selection 
239-534  อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของวัสดุ                                3(3-0-6) 
             Advanced Thermodynamics of Materials 
239-535 โลหกรรมวัสดุผง                                         3(3-0-6)             
            Powder Metallurgy  
239-542 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง                                        3(3-0-6)     
  Advanced Engineering Ceramic 
239-545  โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม                            3(3-0-6)                              
             Structure and Properties of Composite Materials 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 

 316-511 ผลิกศาสตร์          2(2-0-4) 
  Crystallography 
  316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง         3(3-0-6) 
  Solid State Materials 
              316-513 วัสดุคาร์บอนและการประยุกต ์                3(3-0-6) 
  Carbon Materials and Applications 
  316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์        3(3-0-6) 
  Synthesis of Inorganic Materials 
  316-515  วัสดุเฉพาะทางและการประยุกต์             3(3-0-6) 
  Functional Materials and Applications 
  316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง        3(3-0-6) 
  Photocatalytic Materials 
              316-517  วัสดุทางทัศนศาสตร์           3(3-0-6) 
  Optical Materials 
  316-518 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                                             3(3-0-6)                                    

 Thin Film Technology 
  316-521 นาโนเทคโนโลยี               3(3-0-6) 
  Nanotechnology 
  316-522 กระบวนการผลิตเซรามิก             3(3-0-6) 
  Ceramics Processing 
  316-523 กระบวนการเมมเบรนและการประยุกต ์       3(3-0-6) 
  Membrane Processes and Applications 
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  316-524 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ                                       3(3-0-6) 
  Metal Casting Technology 
  316-525 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก              3(3-0-6) 
  Electroceramic Materials 
  316-526 วัสดุชีวภาพ                                             3(3-0-6) 
  Biomaterials 
  316-527 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ             3(3-0-6) 
  Materials Innovation and Entrepreneurship 
              316-528 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์      3(2-2-5) 
  Problem Solving in Industrial Factories in  
  Materials Science 
  316-541 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์         3(3-0-6) 
  Special Topics in Materials Science  
  316-542 หัวข้อพิเศษทางเซรามิก                   3(3-0-6) 
  Special Topics in Ceramic 
  316-543 หัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน                   3(3-0-6) 
  Special Topics in Nanomaterials 
  316-544 หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา                  3(3-0-6) 
  Special Topics in Metallurgy 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (โมดูล 2)                                     1(1-0-2) 
  Research Methodology (Module 2) 

 
  วิทยานิพนธ์ 

316-691 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0)                               
          Thesis 

316-692 วิทยานิพนธ์       18(0-54-0) 
 Thesis  

 
หมายเหตุ   * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
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    นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

   รหัสวิชา  ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   เลข 3 ตัวแรก (316) หมายถึง รหัสของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
   เลขตัวที่  4   หมายถึง รหัสประจ าระดับการศึกษา  
                                          โดยเลข 5 คือรายวิชาในระดับปริญญาโท 
   เลขตัวที่  5   หมายถึง กลุ่มวิชาของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
     0    คือ รายวิชาบังคับ 
     1    คือ รายวิชาเลือกทางวัสดุทั่วไป 
     2    คือ รายวิชาเลือกทางเซรามิก โลหะ และวัสดุนาโน 
     3    คือ รายวิชาสัมมนา 
     4    คือ รายวิชาหัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 
   เลขตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับที่รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   รหัสวิชา 316-691 คือ วิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
   รหัสวิชา 316-692 คือ วิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 

3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 316-691 วิทยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                     Thesis 
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     รวม       9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 316-691 วิทยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                       Thesis 
 316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1         1(0-2-1)* 
                        Seminar in Materials Science 1  
     
     รวม       9(0-27-0) 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 316-691 วิทยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                      Thesis 
 316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2         1(0-2-1)* 
                       Seminar in Materials Science 2  
     
     รวม       9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 316-691 วิทยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                       Thesis 
     
     รวม       9(0-27-0) 
 
หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
  นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
งานวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิต (audit) ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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3.1.4.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
   

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง           3(3-0-6) 
                       Advanced Materials Science 
 316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ          3(3-0-6) 
                       Structures and Properties of Materials 
 316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ      1(0-3-0) 
  Materials Synthesis and Characterization Laboratory 
 
     รวม               10(9-3-18) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 316-692 วิทยานิพนธ์            3(0-9-0) 
                       Thesis 
 316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1         1 (0-2-1)*                       
              Seminar in Materials Science 1  
 วิชาเลือก          8(8-0-16) 
 
     รวม                         11(8-9-16) 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 316-692 วิทยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                       Thesis 
 316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2         1(0-2-1)* 
                       Seminar in Materials Science 2 
 
     รวม       9(0-27-0) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
 316-692 วิทยานิพนธ์              6(0-18-0) 
                       Thesis 
     รวม       6(0-18-0) 
 
หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 

นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
งานวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิต (audit) ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
239-533     กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุขั้นสูง                         3(3-0-6) 
                Advanced Materials Processing and Materials Selection  
                 การเลือกวัสดุและการประยุกต์ กรณีศึกษาที่เลือกจากงานปฏิบัติทางวิศวกรรม วิธี
การศึกษาย้อนรอยการผลิต  
                 Materials selection and application; case studies selected from 
engineering practice; reverse manufacturing methodology 
 
239-534     อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของวัสดุ                                                    3(3-0-6) 
                Advanced Thermodynamics of Materials 
                 กฎของอุณหพลศาสตร์ของระบบที่เป็นแก๊ส ของเหลว ของแข็งและผลึก  ความสมดุล  
และความเสถียรภาพของระบบ  การน าความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงในทาง
ปฏิบัติ  
                 Laws of thermodynamics of gas, liquid, solid and crystalline systems; 
phase equilibria and phase stability of systems; applications of thermodynamics 
theory to real problems 
 
239-535 โลหกรรมวัสดุผง                                                                    3(3-0-6) 
 Powder Metallurgy 
 การเตรียมโลหะผงด้วยวิธีต่าง ๆ  กระบวนการโลหกรรมวัสดุผง  การขึ้นรูปและการอบ
ผนึกและการประยุกต ์
 Preparation of metallic powder by various methods; processes in powder 
metallurgy, forming and sintering, and applications   
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239-542 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง                                                            3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Ceramic 
 เซรามิกขั้นสูง กระบวนการของเซรามิกขั้นสูง  การออกแบบโครงสร้าง การเชื่อมต่อ
เซรามิก การทดสอบสมบัติแบบท าลายและไม่ท าลาย เซรามิกส าหรับเครื่องมือตัด เครื่องบินและ
กระสวยอวกาศ  วัสดุชีวการแพทย์  อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุเกี่ยวกับพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม วัสดุผสม เซรามิกขั้นสูง วัสดุเคลือบ เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ และอิฐทนไฟ
 Advanced engineering ceramics; processing of advanced ceramics; 
structural design; joining of advanced ceramics; destructive and non-destructive 
testing; ceramics for cutting tools, airplane and space shuttle, biomedical materials, 
electronics, automotives, catalysts, materials related to energy and environment; 
advanced ceramic matrix composites; coating materials; sensors and actuators; 
refractory  
 
239-545 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม                                                3(3-0-6)                    
 Structure and Properties of Composite Materials 
 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสมที่มีเมทริกซ์เป็นพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก การ
ปรับแต่งสมบัติด้วยการออกแบบวัสดุผสม  
 Structure and properties of composites: polymer, metal and ceramic 
matrices; composites tailoring of properties by composite design   
 
316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง           3(3-0-6) 
 Advanced Materials Science 
 โครงสร้างผลึกและพันธะเคมี ข้อบกพร่องของผลึก การแพร่ในของแข็ง สมดุลเฟสและ
การเปลี่ยนแปลงเฟส วัสดุเซรามิก วัสดุชีวภาพ วัสดุนาโน วัสดุผสม วัสดุฉลาดส าหรับการใช้งานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กโตรออปติกส์  
 Crystal structures and chemical bondings; crystal imperfections; diffusion 
in solid; phase equilibrium and phase transformations; ceramic materials; 
biomaterials; nanomaterials; composite materials; smart materials for electronics and 
electro-optic applications 
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316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ          3(3-0-6)
 Structures and Properties of Materials 
 โครงสร้างของของแข็งที่เป็นผลึกและไม่เป็นผลึก สมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติ
แม่เหล็ก สมบัติทางแสง 
 Structures of crystalline and noncrystalline solid; mechanical properties; 
electrical properties; magnetic properties; optical properties  
 
316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง             3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี   การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก การวิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค สัณฐานวิทยาพ้ืนผิวและพ้ืนที่ผิว การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์ทางความ
ร้อน  
 Chemical structure analysis; crystal structure analysis; microstructure, 
morphological, surface and surface area analysis; chemical composition analysis; 
thermal analysis  
 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ                  1(0-3-0) 
 Materials Synthesis and Characterization Laboratory 
 การสังเคราะห์วัสดุด้วยวิธีบนลงล่าง การสังเคราะห์วัสดุด้วยวิธีล่างขึ้นบน การ
สังเคราะห์วัสดุผสมเมมเบรน การสังเคราะห์วัสดุแม่ เหล็ก การสังเคราะห์โลหะผสม การหา
ลักษณะเฉพาะและศึกษาสมบัติทางกล สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็ก การ
หาลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วยเครื่องมือขั้นสูง  
 Materials synthesis by top-down method; materials synthesis by bottom-
up method; synthesis of composite membrane; synthesis of magnetic materials; 
synthesis of alloys; characterization and study of mechanical properties, optical 
properties, electrical properties and magnetic properties; materials characterization 
by using advanced instruments 
 
316-511  ผลิกศาสตร์            2(2-0-4) 
 Crystallography 
 ผลึกและโครงสร้างผลึก ทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น ระบบผลึก สมมาตร 2 มิติ สมมาตรของ
ผลึก ชนิดของสมมาตร ปฏิบัติการสมมาตร สมมาตรของแลตทิซ หมู่จุดและหมู่ผลึก หมู่ปริภูมิ การ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึก 
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Crystal and crystal structures; basic group theory; crystal system; two-
dimensional symmetry; crystal symmetry; symmetry element; symmetry operation; 
lattice symmetry; point groups and crystal classes; space groups; crystal structure 
analysis 
 
316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง           3(3-0-6) 
 Solid State Materials 
 การเกิดพันธะในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ ต าหนิและ
ปริมาณไม่สัมพันธ์ การแพร่ ปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง ซินเทอริง การเกิดนิวเคลียสและการโตของ
เกรนในระบบของวัสดุ โครงสร้างจุลภาค 
 Bonding in solids; energy band theory and electronic properties; defects 
and non-stoichiometry; diffusion; solid state reaction; sintering; nucleation and grain 
growth in materials system; microstructure 
 
316-513  วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์           3(3-0-6) 
 Carbon Materials and Applications  
 ประเภทของคาร์บอน คาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอน แกรฟีน การสังเคราะห์ 
สมบัติและการประยุกต์ส าหรับตัวดูดซับและกักเก็บไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
และตัวตรวจวัดทางเคมีของคาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน  หมู่ฟังก์ชันและการ
ดัดแปลงของคาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน   
 Types of carbon; diamond-like carbon; carbon nanotubes; graphene; 
synthesis, properties and applications for hydrogen adsorption and storages, fuel cell, 
photocatalyst and chemical sensors of diamond-like carbon, carbon nanotubes and 
graphene; functionalization and modification of diamond-like carbon, carbon 
nanotubes and graphene 
 
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์          3(3-0-6) 
 Synthesis of Inorganic Materials 
 วัสดุอนินทรีย วัสดุออกไซด์ วัสดุพรุน การเกิดเฟสของแข็งจากของแข็ง การเกิดเฟส
ของแข็งจากของเหลว การเกิดเฟสของแข็งจากเฟสของแกส๊ 
 Inorganic materials; oxide materials; porous materials; formation of solids 
from solid phase; formation of solids from liquid; formation of solids from gas phase 
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316-515 วัสดุเฉพาะทางและการประยุกต์         3(3-0-6) 
 Functional Materials and Applications 
 วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก วัสดุเฟร์โรแมกเนติก วัสดุมัลติเฟร์โรอิก วัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน วัสดุ
เปลี่ยนพลังงาน วัสดุจ ารูป วัสดุไฮบริด สารประกอบอินเตอร์คาเลชัน การจ าแนกประเภท สมบัติและ
การใช้ประโยชน์ของวัสดุ 
 Ferroelectric materials; ferromagnetic materials; multiferroic materials; 
energy harvesting materials; energy conversion materials; shape memory materials; 
hybrid materials; intercalation compounds; classifications, properties and applications 
of materials 
 
316-516  วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                            3(3-0-6) 

Photocatalytic Materials 
หลักการของการเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและกลไกการเร่ง

ปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา หลักการการเสื่อมสภาพทางแสง หลักการ
ออกซิเดชันและรีดักชันทางแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การ
หาลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกส าหรับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง 

Principles of catalysis and catalytic processes; catalyst adsorption and 
reaction mechanisms; catalyst properties; photodegradation principles; 
photooxidation and photoreduction princeples; photocatalyst; photocatalytic 
efficiency; physical and spectroscopic characterization for photocatalytic materials  
 
316-517    วัสดุทางทัศนศาสตร์           3(3-0-6) 

Optical Materials 
       เรขาคณิตของทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแสง สมบัติทางแสงของวัสดุ 
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ทัศนศาสตร์ส าหรับวัสดุศาสตร์ วัสดุทัศนศาสตร์ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง   
       Geometrical optics; electromagnetic theory of light; optical properties of 
materials; basic optical components; applications of optical phenomena for materials 
science; electro-optic and optoelectronic materials 
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316-518 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                                    3(3-0-6)                                    
Thin Film Technology 

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเคลือบ เคมีพ้ืนผิว การระเหย  การเคลือบด้วยไอ
กายภาพ การเคลือบด้วยไอเคมี การเคลือบด้วยวิธีทางเคมี การเคลือบด้วยไฟฟ้า การเคลือบด้วย
พลาสมา การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง สมบัติของฟิล์มบางและการใช้งาน 

Coating science and technology; surface chemistry; evaporation; physical 
vapor deposition; chemical vapor deposition; chemical deposition methods; 
electrodeposition; plasma coating; thin film characterization; properties of thin film 
and applications 
 
316-521 นาโนเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 Nanotechnology 
 วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี โมเลกุลและนาโนอิเล็กทรอนิก 
พ้ืนฐานของการเกิดนิวเคลียสและการโตของอนุภาค การป้องกันการรวมตัว การเกิดแฮบิท 
สารละลายของแข็ง การควบคุมขนาดอนุภาค สัณฐานวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบและการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวของวัสดุระดับไมโครและนาโน โครงสร้างนาโนเฉพาะทาง สมบัติและการประยุกต์ใช้
งาน 
 Nanoscience and nanotechnology perspectives; molecular and 
nanoelectronics; fundamentals of particle nucleation and growth; stabilization against 
aggregation; habit formation; solid solution; control of particle size, morphology, 
structure, composition, surface modification in the micro- and nanosize scale; 
functional nanostructures; properties and applications 
 
316-522 กระบวนการผลิตเซรามิก          3(3-0-6) 
 Ceramics Processing 
 วิทยาศาสตร์ของกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่และพ้ืนฐานของเคมีที่ผิวหน้า 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารเติมแต่งในกระบวนการผลิต การอัดตัวของอนุภาค การไหลตัวของระบบ
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต การขึ้นรูปแบบการอัด การขึ้นรูปแบบลักษณะเหนียว การหล่อและการ
พอลิเมอไรเซชั่นของโมเลกุล สาเหตุและการป้องกันต าหนิ พื้นฐานการท าให้แห้ง กระบวนการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับผิวหน้า การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคระหว่างการซินเทอร์ 
 Sciences of modern ceramic processing and fundamentals of surface 
chemistry; structures and functions of processing additives; particle packing; rheology 
of processing systems; pressing forming, plastic forming, casting and molecular 
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polymerization; causes and prevention of defects; drying fundamentals; surface 
processing; microstructural changes and development during sintering  
 
316-523 กระบวนการเมมเบรนและการประยุกต์        3(3-0-6) 
 Membrane Processes and Applications 
 ชนิดของเมมเบรนสังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีการแยกด้วยเมมเบรน ฟลักซ์และ
ประสิทธิภาพการแยก การผลิตและการขึ้นรูปเมมเบรน การปรับปรุงผิวเมมเบรน เซลล์เชื้อเพลิงแบบ
เมมเบรน การแยกแก๊สด้วยเมมเบรน ปรากฏการณ์การอุดตัน การประยุกต์ด้านต่าง ๆ เช่น น้ าบริสุทธิ์ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ การอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจ 
 Types of synthetic membranes; principles and theories of membrane 
separation; flux and separation performance; manufacturing and membrane modules; 
modification of membrane surfaces; fuel cell membrane; gas separation by 
membrane; fouling phenomena; applications such as pure water, energy, 
environment and medicine; discussion on interesting topics 
 
316-524 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ                                        3(3-0-6) 
 Metal Casting Technology  
 การหล่อและสมบัติของโลหะเหลว การออกแบบ การหล่อแบบทรายและการหล่อแบบ
ดายคาสติ้ง และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการหล่อโลหะ การแข็งตัวอย่างสมดุลและไม่สมดุล 
โครงสร้างจุลภาคจากการหล่อ และความบกพร่องจากการแข็งตัว กลศาสตร์การไหลของโลหะเหลว 
การออกซิเดชันของโลหะเหลว  
 Casting and properties of liquid metals; design of sand and die casting 
moulds and the application of casting technologies; equilibrium and non-equilibrium 
solidification, casting microstructures and solidification defects; basic flow mechanics 
of liquid metals; oxidation of liquid metals  
 
316-525   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก                                                               3(3-0-6) 
 Electroceramic Materials 
 กระบวนการเตรียมเซรามิก การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติตัวน าเซรามิก  ไดอิเล็ก-
ทริกและฉนวน เฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิก  เพียโซเล็กทริกเซรามิก  ไพโรอิเล็กทริกเซรามิก  อิเล็กโทร -
ออพติกเซรามิกและแมกเนติกเซรามิก หลักการประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกเป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน ตัวตรวจวัด ตัวขับเร้า อุปกรณ์
หน่วยความจ า ฯลฯ 
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                Processing of ceramics; characterization and properties of ceramic 
conductors, dielectric and insulators, ferroelectric ceramics, piezoelectric ceramics, 
pyroelectric ceramics, electro-optic ceramics and magnetic ceramics; principles of 
fabrication and applications of electroceramic materials as electrical and electronic 
devices such as capacitors, resistors, insulators, sensors, actuators, memories, etc. 
 
316-526   วัสดุชีวภาพ                                                                          3(3-0-6) 
 Biomaterials 
 หลักการของวัสดุชีวภาพ การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุชีวภาพ ได้แก่ โลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุผสม ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ สารเคลือบเซลล์และเนื้อเยื่อ อันตรกิริยาระหว่างวัสดุชีวภาพ โปรตีนและเซลล์ ผิวสัมผัสของ
เนื้อเยื่อและวัสดุชีวภาพ 
 Principle of biomaterials; characterization and properties of biomaterials 
including metals, ceramics, polymers and composites; biocompatibility of 
biomaterials; structure and function of cells, extracellular matrix and tissue; 
interactions between biomaterials, proteins and cells; biomaterial-tissue interface 
 
316-527   นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ                                    3(3-0-6) 
 Materials Innovation and Entrepreneurship 
 วัสดุขั้นสูงส าหรับนวัตกรรมและความยั่งยืน การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ หลักการพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ หลักการพ้ืนฐานของกลยุทธ์แผนการ
ตลาด 
 Advanced materials for innovation and sustainability; management of 
science and technological innovations in materials science; basic concepts of 
entrepreneurship; basic concepts of strategic marketing planning 
 
316-528   การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์                          3(2-2-5) 
 Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์   พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุศาสตร์ 
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 Problem solving in industrial factories, state-enterprise sectors or 
government sectors related to materials science; developing occupational skills by 
integrating classroom knowledge with working experience related to materials 
science; visiting industrial factories and sectors related to materials science 
 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                                            1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science 1 
 การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและทันสมัย หรือสอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์ โดยเตรียมข้อมูลจากวารสาร บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัย 
 Report and discussion on materials science topics of current interests or 
other topics relevant to theses via the literature sources, journal articles, reviews or 
experimental data 
 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                                            1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science 2 
 การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและทันสมัย หรือสอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์ โดยเตรียมข้อมูลจากวารสาร บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัย 
 Report and discussion on materials science topics of current interests or 
other topics relevant to theses via the literature sources, journal articles, reviews or 
experimental data 
 
316-541 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์                             3(3-0-6) 
 Special Topics in Materials Science  
 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรหรือสอนเพียงเล็กน้อยที่เป็นที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 
 Special current interesting topics in materials science not included in the 
curriculum 
 
316-542 หัวข้อพิเศษทางเซรามิก                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Ceramics 
 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรหรือสอนเพียงเล็กน้อยที่เป็นที่น่าสนใจทางเซรามิกใน
ปัจจุบัน 
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 Special current interesting topics in ceramics not included in the 
curriculum 
 
316-543 หัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Nanomaterials 
 หัวข้อพิเศษที่ยังไม่มีในหลักสูตรหรือสอนเพียงเล็กน้อยที่เป็นที่น่าสนใจทางวัสดุนาโนใน
ปัจจุบัน 
 Special current interesting topics in nanomaterials not included in the 
curriculum 
 
316-544 หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Metallurgy 
 หัวข้อพิเศษท่ียังไม่มีในหลักสูตรหรือสอนเพียงเล็กน้อยที่เป็นที่น่าสนใจทางโลหะวิทยาใน
ปัจจุบัน 
 Special current interesting topics in metallurgy not included in the 
curriculum 
 
316-691 วิทยานิพนธ์                                                                     36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้การดูแลและการแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research study on the topic of materials science under supervision of a 
faculty advisor 
 
316-692 วิทยานิพนธ์                                                                       18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้การดูแลและการแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research study on the topic of materials science under supervision of a 
faculty advisor 
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950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (โมดูล 2)                                           1(1-0-2) 
Research Methodology (Module 2) 
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบสมมุติฐานและการท าให้เป็นทฤษฏี วางแผนและ

ออกแบบการวิจัย ชนิดข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล งานวิจัย
ทางคลินิก 

Scientific thinking; hypothesis test and its generalization to theory; 
research design and planning; data type and data collection techniques; data analysis 
and interpretation; clinical research 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
วิชาการ 

1 รศ. นายสุเมธา สุวรรณบูรณ์* วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2544 
Ph.D. (Chiemie des Matériaux),  
Université Montpellier II, France, 
2549 

ภาคผนวก ง 
หน้าที่ 81 

2 รศ. นายอนุกร ภู่เรืองรัตน์* วท.บ. (เคมี), ม.แม่โจ้, 2547 
วท.ม. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2549 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 
2553 

ภาคผนวก ง 
หน้าที่ 85 

3 ผศ. นายไพโรจน์ สังขไพฑูรย์* วท.บ. (วัสดุศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2557 

ภาคผนวก ง 
หนา้ที่ 97 

4 ผศ. นางพรสุดา บ่มไล่ วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, ภาคผนวก ง 
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ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
วิชาการ 

2541 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 
2544 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 
2547 

หน้าที่ 99 

5 ผศ. นายธวัช  ชนะดี วท.บ. (วัสดุศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2557 

ภาคผนวก ง 

หน้าที่ 102

6 อาจารย์ นายโกวิท เลิศวิทยานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก),  
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

ภาคผนวก ง 
หน้าที่ 104 

7 อาจารย์ นายเมธี พรมสวัสดิ์ วท.บ. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 
2550 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 
2557 

ภาคผนวก ง 

หน้าที่ 107

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
        ไม่มี 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
        ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การ

ดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เคารพกฎและ

ระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
2) มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการและเทคนิคการวิจัย ทันต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการในระดับสากล สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย

3) มีทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การตั้ง
โจทย์วิจัยอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนวทางการแก้ไขทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างมือ
อาชีพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยและเขียนรายงานผลงานวิจัยเพ่ือ
การสื่อสารได้

4) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทั่วไป

5) สามารถใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่ างสร้างสรรค์
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 1 : ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษา

ที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2  
แผน ก แบบ ก 2 : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษา

ที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 : 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 : 18 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 

1) มีการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
โดยที่นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

2) มีการทบทวนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
3) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
4) หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์และมีแบบฟอร์มให้กรอกก าหนดการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละสองครั้งแก่อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดระยะเวลาการท า
วิทยานิพนธ์ และน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

2) น าเสนอและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ า ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
4) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เช่น 
Tell me more และจัดอบรมภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา 

2. จัดเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3. มีการมอบหมายการอ่านต าราและบทความ

วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษ ะ

ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงาน

และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
6. สนับสนุนและส่ งเสริม ให้ นั กศึกษาท าวิจั ยที่

ต่างประเทศ 
7. มีการน าเสนอและถาม/ตอบบทความวิชาการด้วย

ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
2. บุคลิกที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 1. สอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพของการกล้าแสดงออก

ได้ อย่ า ง เห ม าะสมกั บ การ เป็ นนั ก วิ จั ย แล ะ
นักวิชาการท่ีดี 

2. ส่ งเสริม ให้มี การอภิปรายทางวิชาการอย่ าง
เหมาะสม 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงาน
และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยตนเอง  

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการวันถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการ
ท ากิจกรรมของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือช่วยเหลือสังคม 
4. มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในการ

พัฒนาวัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโน  
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงาน

และ/หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
3. จัดกิจกรรมสัมมนาในรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุศาสตร์ 
4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสืบค้นและน าเสนอข้อมูล

เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์เชิงลึกเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์และประมวลผล 

5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทาง
วัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

1. การเพ่ิมทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทาง
วัสดุศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติการและวิทยานิพนธ์ 

2. จัดบรรยายและให้ความรู้รวมทั้งการแปลผลจาก
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ ใน
รายวิชาบรรยาย 

3. ทัศนศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือในศูนย์เครื่องมือ/
สถานประกอบการ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรม/สัมมนาการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
2) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณและจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม

ตามกาลเทศะ 
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3) ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4) คณาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
5) การมีส่วนร่วมกับสังคมและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดเวลาที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) อธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางวัสดุศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
2) แก้ไขปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย 
3) ประยุกต์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์และเทคนิคการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การบรรยายและปฏิบัติการในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ 
2) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนแบบ active learning โดย  

 มอบหมายงานให้ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ 
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี

ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4) การแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานความก้าวหน้าทุก

ช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
5) การมอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและท ารายงานและแบบฝึกหัด 
6) การมอบหมายกรณีศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดยให้ค้นคว้า ท ารายงานและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 
2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 
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3) ประเมินจากการตอบค าถามในรายวิชาสัมมนา 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) อภิปรายและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 
2) แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
3) บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของประเทศ  
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนแบบ active learning โดย 

 มอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และการน าเสนอ 
2) การมอบหมายกรณีศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดยให้ค้นคว้า ท ารายงานและ 

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
3) การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าทุกช่วงเวลาที่

ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า 
2) ประเมินผลจากการน าเสนองาน/การตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็น 
3) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกช่วงเวลาที่ก าหนดอย่าง

สม่ าเสมอ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถใน 
          การรับผิดชอบ 

1) ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น าและผู้
ตาม 

2) รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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4) สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
         บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น 

2) จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
3) มีการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ เช่น วิชาปฏิบัติการ วิทยานิพนธ์และสัมมนา 

 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
             ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการน าเสนอ/ตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็น 
3) ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจ 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศ 

1) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่านและเขียน รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
             การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) จัดให้นักศึกษาน าเสนองานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
             และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนหรือการน าเสนอแบบปากเปล่าและ/หรือการใช้
ภาษาในเอกสารรายงาน 
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2) ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์หรือสถิติเพ่ืออธิบายหรืออภิปราย

งาน 
 

3. การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcome : PLO) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO 1 : ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ และจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
1. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
มีจรรยาบรรณ และจิตส านึกที่
ดีต่อองค์กร 

1. สอนการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมระหว่างการเรียนการ
สอน 
2. การจัดกิจกรรมของหลักสูตร
ที่ ส่ ง เส ริ ม ระ เบี ย บ วิ นั ย  มี
จรรยาบรรณ และจิตส านึกของ
นักศึกษา 
3. ก าหนดข้อตกลงหรือสร้าง
วั ฒ น ธ ร รม อ งค์ ก ร ขึ้ น เ พ่ื อ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้น การส่ง
งานตามระยะเวลาที่ เป็นต้น 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดเวลาที่
มอบหมาย 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียน การสอบและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

PLO 2 : อธิบายเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโน 
1. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์
ขั้นสู ง โดยเน้นวัสดุ เซรามิก 
โลหะและวัสดุนาโน 

1. การบรรยายและปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ 
โดยใช้การสอนแบบสื่อสารสอง
ทาง เปิดโอกาส ให้นักศึกษามี
การตั้งค าถามหรือตอบค าถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง 
การมอบ ห มายหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
ค้นคว้าท ารายงาน 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การสอน active learning โดย 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/
สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 
2. ประเมินจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
น าเสนอ 
3. ประเมินจากการตอบค าถาม
ในรายวิชาสัมมนา 
4. ประเมินจากกิจกรรม active 
learning ทั้ งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

ม อ บ ห ม าย งาน ให้ ค้ น ค ว้ า 
อภิปราย และน าเสนอ 
3. จั ด ให้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง/จัดบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ มี
ประสบการณ์ตรง 
4. การมอบหมายกรณีศึกษา
ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดย
ให้ ค้ น คว้ า  ท ารายงานและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

PLO 3 :  แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะและ
วัสดุนาโน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. แก้ปัญหาและออกแบบการ
วิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง 
โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะและ
วัสดุนาโน โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนแบบ 
active learning  
2. การมอบหมายให้ค้นคว้า 
อภิ ปราย และการน า เสนอ
ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง 
3. การมอบหมายกรณีศึกษา
ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดย
ให้ ค้ น คว้ า  ท ารายงานและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
4. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา
วิ ท ย านิ พ น ธ์ แ ล ะ ร าย ง าน
ความก้าวหน้าทุกช่วงเวลาที่
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

1. การสอบข้อเขียน/สอบปาก
เปล่า 
2. ประเมินผลจากการน าเสนอ
งาน/การตอบค าถาม/การแสดง
ความคิดเห็น 
3 . ป ระ เมิ น ผลจากราย งาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ทุ กช่ ว ง เวล าที่ ก าหน ดอย่ าง
สม่ าเสมอ 
 

PLO 4 : บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะ
และวัสดุนาโน 
1. บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนา 1. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 1 . ป ระ เมิ น ผลจากราย งาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

งานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้น
สูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะ
และวัสดุนาโน 

วิทยานิพนธ์ โดยบู รณ าการ
ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ก ารส อน แบ บ วิ เค ร าะห์ 
วิจารณ์และจัดให้มีการอภิปราย 
กลุ่ม โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ 
3. การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนการ
สอนกับปฏิบัติการหรือจาก
การศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน
จริง  

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ทุ กช่ ว ง เวล าที่ ก าหน ดอย่ าง
ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 
2 . ป ร ะ เมิ น จ าก กิ จ ก ร รม ที่
มอบหมาย เช่น การท าโครงงาน 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  แ ล ะ
ผลสั ม ฤท ธิ์ ข อ งก าร เข้ าร่ ว ม
กิจกรรม เป็นต้น  
3. ประเมินจากคุณภาพงานที่
ม อ บ ห ม าย  ให้ เป็ น ไป ต า ม
หลักการของ Rubric 

PLO 5 : ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 
1. ปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หน้าที่ในการท างานเป็นทีมใน
บทบาทของผู้น าและผู้ตาม 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการท างานกลุ่มและ
งาน ที่ ต้ อ งมี ปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ
บุคคลอื่น 
2. จัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า โด ย เปิ ด ให้
นักศึกษามีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
และนอกชั้น เรียนที่นักศึกษามี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับ นักศึกษา
อ่ืนและบุคคลภายนอก 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รับ ผิ ด ชอบ ใน ห น้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากผลงานและความ
รับ ผิ ด ชอบ ใน ห น้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
 

PLO 6 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศกับงานทางด้านวัสดุ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการฝึกปฏิบัติจริงใน
ร าย วิ ช า วิ ท ย านิ พ น ธ์ แ ล ะ
รายวิชาปฏิบัติการ 

1. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ เพ่ือ
อธิบายหรืออภิปรายงาน 
2. ประเมินจากการท างานที่
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชา
ทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
สถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดให้นักศึกษาน าเสนองานที่
ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเกิดการ
เรี ย น รู้ ด้ า น ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
น าเสนอ 
3. ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี
ในการน าเสนอแบบปากเปล่า 
 
 

 
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1     เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 
1. สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ และจิตส านึก

ที่ดีต่อองค์กร 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะและ

วัสดุนาโน 
3. แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้น

วัสดุ เซรามิก โลหะและวัสดุนาโน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4. สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานเป็นทีมใน
บทบาทของผู้น าและผู้ตาม 

5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2     เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 
1. สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ และจิตส านึก

ที่ดีต่อองค์กร 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะและ
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ปีท่ี รายละเอียด 
วัสดุนาโน 

3. แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้น
วัสดุ เซรามิก โลหะและวัสดุนาโน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4. บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดย
เน้นวัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโน 

5. สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานเป็นทีมใน
บทบาทของผู้น าและผู้ตาม 

6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
   (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
2) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณและจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 

   
ความรู้ 

1) อธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางวัสดุศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

2) แก้ไขปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย 
3) ประยุกต์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์และเทคนิคการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

 
ทักษะทางปัญญา 

1) อภิปรายและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 
2) แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
3) บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของประเทศ 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น าและผู้

ตาม 
2) รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
3) ตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
4) สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่านและเขียน รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

239-533 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือก 
            วัสดุขั้นสูง                    

               

239-534 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของวัสดุ                                                                    

239-535 โลหกรรมวัสดุผง                                              

239-542 วิศวกรรมเซรามิกข้ันสูง                                                   

239-545 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม                                        

316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง                

316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ                

316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
            ขั้นสูง 

               

316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการ 
            หาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

316-511 ผลิกศาสตร์                

316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง                
316-513 วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                

316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                

316-515 วัสดุเฉพาะทางและการประยุกต์                

316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                

316-517 วัสดุทางทัศนศาสตร์                

316-518 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                

316-521 นาโนเทคโนโลยี                

316-522 กระบวนการผลิตเซรามิก                

316-523 กระบวนการเมมเบรนและการ 
            ประยุกต์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

316-524 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ                                                 

316-525 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก                

316-526 วัสดุชีวภาพ                

316-527 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และ 
            ผู้ประกอบการ 

      
 

         

316-528 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม 
            ทางวัสดุศาสตร ์

               

316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                
316-541 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์                

316-542 หัวข้อพิเศษทางเซรามิก                

316-543 หัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

316-544 หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา                

316-691 วิทยานิพนธ์                

316-692 วิทยานิพนธ์                

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (โมดูล 2)                                             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ทางหลักสูตรได้มีการก าหนดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยหลักสูตรก าหนดให้วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
 มาตรฐานหลักสูตร 
2) ภาควิชาได้ก าหนดกรรมการประเมินข้อสอบเพ่ือประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ

วัตถุประสงค์รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
3) คณะกรรมการหลักสูตรรับรองผลการประเมินของรายวิชาเพ่ือประเมินความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์รายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในขณะเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดวิธีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
และมีกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

3) การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การ
น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษา 
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4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิต ทางหลักสูตรได้เน้นการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของเกณฑ์การศึกษาและการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตตลอดจนผลประเมินของผู้ใช้
บัณฑิตและน าผลการประเมินดังกล่าวย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของมหาบัณฑิตดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิตประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านระยะเวลาของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่ นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การถามจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน -
ประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  

3) การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึง

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และทักษะด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

6) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 
เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
จ านวนรางวัลทางวิชาชีพและสังคม  
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ภาคผนวก ฉ) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 1  

1) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   
3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่
เกี่ยวข้อง 

  แผน ก แบบ ก 2 
1) สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า  3.00 จากระบบ  4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า   
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้    
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว 

5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่
เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ระเบียบการเรียนการสอนและเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะและเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะเพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการ

ปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ/ภาควิชาและประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่าง ๆ และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรม/สัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

2) มหาวิทยาลัยหรือคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งทุนสนับสนุน
การผลิตหนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาสื่อและทักษะการสอน 

3) ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

1) มีทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 
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2) มีทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศให้กับ
 คณาจารย์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 

3) ภาควิชาจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให้แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจ าทุกปี
 เพ่ือให้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

4) คณะจัดสรรเงินบรรณสารสงเคราะห์แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือจัดหา
 ต ารา/เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง  ๆ ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

6) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวัสดุศาสตร์ 

7) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา เช่น เงิน
สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย เงินรางวัลเผยแพร่บทความ  

8) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ก าหนดให้หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ สอน 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ 
มาตรฐานและมีการประเมินหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ยังมี 

1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ในภาพรวม 

2) คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจ าภาควิชาท าหน้าที่วางแผนควบคุมคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

4) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผล
รายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
ในครั้งต่อไป 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องกับ เกณ ฑ์ ของ
ส ก อ . โด ย อ าจ ารย์ แ ล ะ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวัสดุ-

1. จัดให้หลักสูตรมีการพัฒนา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โด ย พิ จ า ร ณ าป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

3. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนด 

2. จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้ อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ที่
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ศาสตร์ 

2. ตรวจสอบและปรับป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการ
สอบต่าง ๆ จะพิจารณาจาก
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ และเกณฑ์ของ
สกอ. 

4. ควบคุมดูแลจ านวนการรับ
เป็ น อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห ลั ก ข อ ง
นั กศึ กษ า ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบฯ และเกณฑ์ของ 
สกอ. 

5. มีการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 
5 ปี 

6. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณ ฑิ ตที่ ส า เร็ จ
การศึกษา 

มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

4. จ านวนนักศึกษาในความ
รับผิดชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแต่
ละท่าน 

5. ผลการประเมินหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

6. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตาม
รอบการประเมิน 

 
2.  บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้มหาบัณฑิตที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรได้มีการติดตามภาวะการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จ

การศึกษา หลักสูตรได้มีการตรวจสอบผลงานวิจัยของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหมวดที่ 5 ข้อ 3 

 
3.   นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 ส าหรับนักศึกษาใหม่มีการปฐมนิเทศโดยคณะและหลักสูตรเพื่อแนะน าเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

หลักสูตรมีการจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยากและเป็นขั้นตอนปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการ
ของนักศึกษาโดยการสนับสนุนของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาให้มหาบัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด  

 
3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  

หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
เพ่ือติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา ข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจ
และปัญหาของนักศึกษาในการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้แล้วและพร้อมที่จะท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ โดยคณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษา
ทั้งด้านการเรียน การวิจัย และอ่ืน ๆ โดยหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรร
เวลาส าหรับให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวัสดุศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
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ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยก าหนดให้คณาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 
 

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
 หลักสูตรมีการก ากับคุณภาพคณาจารย์ โดยที่ อาจารย์ผู้ สอนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการและการพัฒนาทางด้านวิชาการของ
คณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมีการรายงาน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรทางเว็บไซต์ของภาควิชา 
 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับคณาจารย์  
 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและมีการติดตาม ทบทวนและส ารวจอัตราการคงอยู่
ของอาจารย์และอัตราก าลังของอาจารย์ทุกภาคการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขอ
อัตราก าลังทดแทนล่วงหน้าไปยังมหาวิทยาลัยและการก าหนดภาระงานของอาจารย์ นอกจากนี้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทุกปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ
บริหารหลักสูตรต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
น ามาถ่ายทอดออกมาเป็นโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาของหลักสูตร  
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการการเรียนการสอน ประเมินผลและทบทวนการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรก าหนดและได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยมี
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การก าหนดภาระงานการสอน กระบวนการการเรียนการสอนและอัตราจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดท า มคอ.3 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผลโดยมีจัดช่องทางรับค าร้องการขออุทธรณ์
ของนักศึกษาและจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดท า มคอ.5 ให้เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  และมีการจัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาผ่านคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ-
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ-
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา 
2) วารสาร 
3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 โดยให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเป็นศูนย์กลางของทรัพยากร
การเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ในระดับภาควิชายังมีหนังสือ/ต าราที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) หลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานระหว่างส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ -
กระวีสุนทรและอาจารย์ประจ าเพ่ือจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนและท าวิทยานิพนธ์ 

2) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนพ้ืนฐานในการเรียนและท าวิจัย ร่วมกับ
ภาควิชาและประสานงานระหว่างภาควิชาเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พ้ืนฐานในการ
เรียนและท าวิจัย 

3) ประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ในการ
เรียนและท าวิจัย 



62 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอและความต้องการจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินล าดับความส าคัญ

เพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ

ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X 
 
 
 
 

X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มี รายล ะ เอี ย ด ขอ งราย วิ ช าแล ะ ราย ละ เอี ยด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด า เนิ นการของหลั กสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา  

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่
ผ่านมา 

 

X X X X 

8) อาจารย์ ใหม่  (ถ้ ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 

X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
X X X 

 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ดังนี้ 

1) ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
โดยนักศึกษา 

2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามกลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) ประเมินจากผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะและกลยุทธ์การสอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือ
ผู้ประเมินภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา

โดย แบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 
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3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของมหาบัณฑิต
ทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) หลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพมหาบัณฑิตโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตโดยแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
6) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหมแ่ละผู้ใช้มหาบัณฑิต 

  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม/สัมมนาเพ่ือน าเสนอการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ-
วัตน์จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ วัสดุศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์
หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและกระบวนการพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น โลหะและโลหะผสม 
เซรามิกและแก้ว  พอลิเมอร์และสิ่งทอ และวัสดุคอม-
พอสิท รวมถึงวัสดุขั้นสูงในอนาคต โดยวัสดุศาสตร์เน้น
ศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ  เช่น  สมบัติทางเคมี  
สมบัติทางกล สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า และ
สมบัติแม่เหล็ก เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและสังเคราะห์วัสดุ
ชนิดใหม่และพัฒนาวัสดุให้เหมาะสมในการประยุกต์ใช้
งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น  การวิจัย
ทางด้านการผลิตพลังงานโดยอาศัยวัสดุที่มีมิติต่ าหรือ
วัสดุนาโนและเซรามิก การวิจัยหรือพัฒนาฟิล์มมัลติ -
ฟังก์ชันที่มีสมบัติการท าความสะอาดตนเองและ
ต้านทานจุลชีพ การพัฒนาและสังเคราะห์ตัวเร่ง -
ปฏิกิริยาในระดับนาโนเพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์และ
สารปนเปื้อนในน้ าและอากาศและการพัฒนาเมมเบรน
ส าหรับกรองและบ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้ยังมีการวิจัย
และพัฒนาวัสดุเซรามิกในงานโครงสร้าง ซึ่งการศึกษา
และวิจัยเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
ต่างประเทศและน ามาซึ่ งการทดแทนการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวัสดุจึงเล็งเห็นความส าคัญของการเปิด

     วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากวัสดุศาสตร์เป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โลหะและโลหะผสม เซรามิกและ
แก้ว พอลิเมอร์และสิ่งทอ วัสดุฉลาดและวัสดุผสม วสัดุ-
นาโนรวมถึงวัสดุขั้นสูงในอนาคต โดยการพัฒนา
ทางด้านวัสดุศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ  เช่น  สมบัติทางเคมี  
สมบัติทางกล สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้าและ
สมบัติทางแม่เหล็ก เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและสังเคราะห์
วัสดุชนิดใหม่และพัฒนาวัสดุ ให้ เหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศ เช่น  การวิจัย
ทางด้านการผลิตพลังงานโดยอาศัยวัสดุนาโนและเซรา-
มิก การวิจัยหรือพัฒนาฟิล์มมัลติฟังก์ชันที่มีสมบัติการ
ท าความสะอาดตนเองและต้านทานจุลชีพ การพัฒนา
และสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโนเพ่ือย่อย
สลายสารอินทรีย์และสารปนเปื้อนในน้ าและอากาศ 
การพัฒ นาเมมเบรนส าหรับ แยกแก๊สไฮโดรเจน  
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุ ต่าง ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรมหนักและเทคโน โลยี เพ่ื อสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เช่น การวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิกขั้นสูง
โดยเฉพาะการพัฒนาและการหาลักษณะเฉพาะ
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกส าหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยว
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลักสูตรทางด้านวัสดุศาสตร์ในระดับปริญญาโทเพ่ือ
เตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถและ
การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
     ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรให้ เปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวัสดุ-
ศาสตร์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย 

พลังงาน การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อพ้ืนเซรามิกส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างและใช้งานที่อุณหภูมิสูง 
การวิจัยและพัฒนาโลหะ เช่น การพัฒนาคุณภาพและ
เทคนิคการผลิตเหล็กข้ออ้อยส าหรับงานโครงสร้างและ
การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วเพ่ือใช้ งานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนาวัสดุ
แม่ เหล็กส าหรับหน่วยความจ าของฮาร์ดดิสก์  ซึ่ ง
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้าน
วัสดุศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับต่างประเทศและเป็นการทดแทนการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  
     จากที่กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าวัสดุศาสตร์มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทย 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาและ
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุ -
ศาสตร์ขั้ น สู ง ดั งนั้ นภ าควิช าวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี วั ส ดุ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จึงได้
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา และ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
สามารถสร้างมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ให้มี
ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาวัสดุเซรามิก โลหะและวัสดุนาโนรวมทั้งมี
ทักษะทางด้านการวิจัยที่สามารถสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตี พิมพ์ เผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ อีกทั้งสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และพัฒนาวัสดุที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาครัฐและอุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ตนเอง 

ปรัชญา ปรัชญา 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง
ทางด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวัสดุ
เซรามิกและวัสดุนาโน เป็นผู้น าทางวิชาการ มีทักษะใน
การวิจัยและพัฒนา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีท้ังในระดับผู้น าและผู้ตาม 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ-
ศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในภาคทฤษฎี
และความช านาญในภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้น
สูงเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวัสดุเซรามิก โลหะ
และวัสดุ น าโน  สามารถ เรียนรู้ ได้ ด้ วยตน เอง มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการ
วิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง มี
ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ า งส ร รค์  ส าม าร ถ ใช้
วิจารณ ญ าณ ในการแก้ ไข  ปัญ หาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือสร้าง
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและ
สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น าและ
ผู้ตาม 

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและเป็นระบบ มีจรรยาบรรณและ
จิตส านึกที่ดีต่อองค์กรมีคุณลักษณะของความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ด ี

5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
สื่ อสาร มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎี
และความช านาญในภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุ-
ศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ ประยุกต์ความรู้  มี
ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ า งส ร รค์  ส าม า ร ถ ใช้
วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางแก้ ไข  โดย ใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างงานวิจัยและพัฒนาทาง
วัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและ
สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทของผู้น าและ
ผู้ตาม 

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและเป็นระบบ มีจรรยาบรรณและ
จิตส านึกที่ดีต่อองค์กร มีคุณลักษณะของความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี 

5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
สื่ อสาร มีทั กษะทางคอมพิวเตอร์และใช้



69 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต    แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต      วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต    แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
     หมวดวชิาบังคับ                  
     หมวดวชิาเลือก                  
     วิทยานิพนธ ์            

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

     หมวดวชิาบังคับ                  
     หมวดวชิาเลือก                  
     วิทยานิพนธ ์            

10 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
รายวิชา  รายวิชา  
   แผน ก แบบ ก 1     แผน ก แบบ ก 1  
316-691 วิทยานิพนธ์ 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 
หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่
นับหน่วยกิต 

36(0-108-0) 
1(0-2-1)* 
1(0-2-1)* 

- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 

 
 

   แผน ก แบบ ก 2     แผน ก แบบ ก 2  
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 
316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง 
316-502 โครงสร้างและสมบัติของ
วัสดุ 
316-503 การหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุขั้นสูง 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์
และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ                                         
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 
 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 

3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-0) 

 
1(0-2-1) 

 
1(0-2-1) 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
- ปรับเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน

แบบไม่นับหน่วยกิต 
- ปรับเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน

แบบไม่นับหน่วยกิต 

3(3-0-6) 
    3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-0) 

 
1(0-2-1) 

 
1(0-2-1) 

2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
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238-533 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง                                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่ เปิดสอนโดยสาขาวัสดุ -
ศาสตร์ 
316-511 ผลิกศาสตร์ 
316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง 
316-513 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 
 
316 -515 วัสดุ เฉพาะทางและการ
ประยุกต ์
316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
316-517 วัสดุทางทัศนศาสตร์ 
316-518 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                                              
316-521 นาโนเทคโนโลยี  
316-522 กระบวนการผลิตเซรามิก
316-523 กระบวนการเมมเบรนและ
การประยุกต ์       
316-541 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 
316-542 หัวข้อพิ เศษทางเซรามิก
316-543 หัวข้อพิเศษทางวัสดุนาโน              
                  

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

     2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

     3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

 3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 239-542 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา 
239-533 กระบวนการผลิตวัสดุและ
การเลือกวัสดุขั้นสูง    
239-534 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของ
วัสดุ   
239-535 โลหกรรมวัสดุผง                               
239-545 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
ผสม  
 
รายวิชาที่ เปิ ดสอนโดยสาขาวัสดุ -
ศาสตร์ 
- คงเดิม 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
- ยกเลิก 
- เพ่ิ ม จ าน วน ห น่ วยกิ ตและป รั บ

ค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับชื่ อวิชาและปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
- คงเดิม 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
-   ปรับชื่ อวิชาและปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

- 
    3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  

    3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

 3(3-0-6) 
    3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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 รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
333-594 หลักการทั่วไปของระบบการ
วัด                                
333-596 วิธีการสร้างเครื่องมือส าหรับ
การทดสอบวัสดุ                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 7 รายวิชา 
316-513 วัสดุคาร์บอนและการ
ประยุกต์ 
316-524 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ 
316-525 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก  
316-526 วัสดุชีวภาพ  
316-527 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์
และผู้ประกอบการ    
316 -528 การแก้ปัญหาในโรงงาน
อุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์                
316-544 หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา  
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์                                                                            
- ยกเลิก 

 
- ยกเลิก 

 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ิมรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา 
950-500 ระเบียบวิธีวิจัย (โมดูล 2)                               

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)                                 
3(3-0-6)                                 
3(3-0-6)                                 

    3(3-0-6)  
 

3(2-2-5) 
                                                                

3(3-0-6)                                 
 

  
- 
 

- 
 
 
 

1(1-0-2) 
3. วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 3. วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) - คงเดิม 18(0-54-0) 
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ภาคผนวก ข 
 

ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทย 
เนื่องจากวัสดุศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้
งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โลหะ
และโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิ-
เมอร์และสิ่งทอ วัสดุฉลาดและวัสดุผสม 
วัสดุนาโนรวมถึงวัสดุขั้นสูงในอนาคต 
โดยการพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงศึกษา
สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ เช่น สมบัติทาง
เคมี   สมบัติทางกล สมบัติทางแสง 
สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็ก
เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและสังเคราะห์วัสดุ
ชนิดใหม่และพัฒนาวัสดุให้เหมาะสมใน
การประยุกต์ใช้งานทางด้านพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม  เพ่ือตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมของประเทศ เช่น  การวิจัย
ทางด้านการผลิตพลังงานโดยอาศัยวัสดุ
ที่มีมิติต่ าหรือวัสดุนาโนและเซรามิก 
การวิจัยหรือพัฒนาฟิล์มมัลติฟังก์ชันที่มี
สมบัติการท าความสะอาดตนเองและ
ต้ าน ท าน จุ ล ชี พ  ก า ร พั ฒ น าแ ล ะ
สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโน
เพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์และสาร
ปนเปื้อนในน้ าและอากาศ การพัฒนา
เมมเบรนส าหรับแยกแก๊สไฮโดรเจน  

      หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ-
ศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ ในภาคทฤษฎี
แ ล ะ ค ว า ม ช า น า ญ ใ น
ภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุ -
ศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านวัสดุเซรามิก 
โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ น า โ น 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ในภาคทฤษฎีและ
ค ว า ม ช า น า ญ ใ น
ภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุ-
ศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนอง
ต่อความต้ องการของ
ประเทศ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่
สามารถประยุกต์ความรู้ 
มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ สามารถใช้
วิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญ หาและเสนอแนะ
แนวทางแก้ ไข  โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้าง
งานวิจัยและพัฒนาทาง
วั ส ดุ ศ า ส ต ร์ ขั้ น สู ง ที่
ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว า ม
ต้องการของประเทศ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรับผิ ดชอบและ
สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทของผู้น าและผู้-
ตาม 

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่
สามารถเรียนรู้ ได้ด้ วย
ตนเอง สามารถคิดและ
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หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุ
ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมหนักและ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เช่น การวิจัยและพัฒนา
วัสดุเซรามิกขั้นสูงโดยเฉพาะการพัฒนา
และการหาลักษณะเฉพาะวัสดุเพียโซอิ-
เล็กทริกส าหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บ
เกี่ยวพลังงาน การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อ
พ้ืนเซรามิกส าหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
โครงสร้างและใช้งานที่อุณหภูมิสูง การ
วิจัยและพัฒนาโลหะ เช่น การพัฒนา
คุณภาพและเทคนิคการผลิตเหล็กข้อ-
อ้อยส าหรับงานโครงสร้างและการ
พัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วเพ่ือใช้
งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
วิจัยและพัฒนาวัสดุแม่เหล็กส าหรับ
ห น่ วยความจ าของฮาร์ ด ดิ สก์  ซึ่ ง
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูงทางด้านวัสดุศาสตร์มีความ
จ า เป็ น อย่ างยิ่ งต่ อ การพัฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
แ ล ะ เป็ น ก า รท ด แ ท น ก า รน า เข้ า
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  
    จากที่กล่าวมาเบื้องต้นเห็นได้ว่าวัสดุ- 
ศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาและ
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้ าน วั สดุ ศ าสตร์ ขั้ น สู ง ดั งนั้ น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและเป็นระบบ มี
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ
จิตส านึกที่ดีต่อองค์กร มี
คุณลักษณะของความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี 

5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ค วามสามารถในการ
สื่ อ ส า ร  มี ทั ก ษ ะท าง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ ใช้
เท ค โน โล ยี ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วั ส ดุ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ -
ศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
และปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือสามารถสร้างมหาบัณฑิต 
ส าขาวิ ช าวั สดุ ศ าสต ร์ ให้ มี ค ว าม รู้
ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาวัสดุเซรามิก โลหะ
และวัสดุนาโนรวมทั้งมีทักษะทางด้าน
การวิจัยที่ สามารถสร้างงานวิจัยที่ มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ในระดับนานาชาติ อีกทั้งสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและพัฒนาวัสดุ
ที่ ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ภาครัฐและอุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

รหัส ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ในภาคทฤษฎีและความช านาญ
ในภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุ -
ศาสตร์ขั้นสูงที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ 

 ทุกรายวิชา   

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
ประยุกต์ความรู้  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถใช้
วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
โด ย ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างงานวิจัย
และพัฒนาทางวัสดุศาสตร์ขั้น
สู ง ที่ ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว า ม
ต้องการของประเทศ 

316-504 
 
 

316-691 
316-692 

 

ปฏิบัติการการสังเคราะห์
และการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ  
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์  
 

3(3-0-6) 
 
 

36(0-108-0) 
18(0-54-0) 

วิชาบังคับ 
 
 
วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบและสามารถท างาน
เป็นทีมในบทบาทของผู้น าและ
ผู้ตาม 

 ทุกรายวิชา   

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุ
เป็ น ผ ล แ ล ะ เป็ น ร ะ บ บ  มี
จรรยาบรรณและจิตส านึกที่ดี
ต่อองค์กร มีคุณลักษณะของ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี 

316-504 
 
 

316-691 
316-692 

 

ปฏิบัติการการสังเคราะห์
และการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ  
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์  
 

3(3-0-6) 
 
 

36(0-108-0) 
18(0-54-0) 

วิชาบังคับ 
 
 
วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 

5. เ พ่ื อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการสื่อสาร มี

 ทุกรายวิชา   
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ทักษะทางคอมพิวเตอร์และใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รายวิชา (หน้า 14-16) 
หมวดวิชาบังคับยังไม่ครอบคลุมพ้ืนฐานทางวัสดุ-
ศาสตร์เท่าที่ควร ควรเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษา
ทุกคนต้องรู้และมีพ้ืนฐาน ควรน าวิชาหลัก ๆ เช่น 
2 3 9 -5 3 4  Advanced Thermodynamics of 
Materials มาเป็นวิชาบังคับ  
 
หมวดวิชาเลือก ยังไม่ครอบคลุม มีวิชาเลือกน้อย
เกินไปและไม่มีรายวิชาด้านวัสดุพอลิเมอร์ ควรมี
ร า ย วิ ช า ด้ า น ก า ร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
( Entrepreneurship) เ พ่ื อ เ พ่ิ ม  mindset 
ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 
สามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม และ/หรือ
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจด้านวัสดุขั้นสูงได ้
 
 
 
 
 
2. ในภาพรวม ยังไม่เห็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้
เท่าที่ควร ควรชี้ให้เห็นความร่วมมือกับเครือข่าย/
หน่ วยงานภายนอก เช่ น  MTEC NANOTEC 
มหาวิทยาลัยทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตร หากไม่มี โอกาสที่จะ
ได้นักศึกษาดี  ๆ เข้ามาเรียนไม่น่าจะสูงมาก 

1. แก้ไขตามข้อเสนอแนะโดย 
หมวดวิชาบังคับ คงเดิม โดยที่นักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องกับสามารถลงทะเบียน
เ รี ย น ร า ย วิ ช า  2 3 9 -5 3 4  Advanced 
Thermodynamics of Materials โดยความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
รายวิชาพอลิเมอร์ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา
ใน ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) โดยความเห็นชอบของ
หลักสูตร และหมวดวิชาเลือก ได้เพ่ิมรายวิชา
เลือก 4 รายวิชา คือ  
316-325 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก  
316-326 วัสดุชีวภาพ  
316-327 น วั ต ก ร รม ท างวั ส ดุ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
ผู้ประกอบการ  
316-528 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม
ทางวัสดุศาสตร์  
 
2. หลักสู ตรมี ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังหมวดที่ 1 
หัวข้อที ่5.4  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตร อาจจะ
ต้องมีการเตรียมเรื่องทุนต่ าง  ๆ  เพ่ือดึ งดูด
นักศึกษาเข้ามาเรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประสิทธิ์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่ดี มีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาใน
ปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1. หั วข้อที่  8  อาชีพที่ ส ามารถประกอบได้
หลังจากส าเร็จการศึกษา (หน้าที่  2 -3) อาจ
เพ่ิมเติมอาชีพผู้ประกอบการ เนื่องจากเห็นว่ า
นักศึกษาที่จบหลักสูตรทางวัสดุศาสตร์ที่ผ่านมา
สามารถประกอบอาชีพผู้ ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีวัสดุได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีโครงการจาก
ทั้ งภ าครัฐและเอกชนที่ สนั บ สนุ นการเป็ น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานของธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสของบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุได้  
 
ข้อเสนอแนะแก้ไข 
2. หน้าที่ 15, 22, 37, 56, และ 60 ให้แก้ไขการ
สะกดค าจาก “ผลิกศาสตร์” เป็น “ผลึกศาสตร์) 
 
3. ในบางรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษมีค าว่า 
‘applications’ แต่ใช้ค าแปลเป็นภาษาไทยที่
แตกต่างกัน 
วิ ช า  3 1 6 -5 1 3  Carbon Materials and 
Applications วัสดุคาร์บอนและการประยุกต ์
วิ ช า  3 1 6 -5 1 5  Functional Materials and 

 
 
 
 
 
1. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใช้ค าเดิม โดยได้ตรวจสอบจากพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถานแล้ว  
 
3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Applications วั ส ดุ เฉ พ าะ ท า งแ ล ะ ก า ร ใช้
ประโยชน์ 
วิ ช า  3 1 6 -5 2 4  Membrane Process and 
Applications กระบวนการและการประยุกต์ใช้
เมมเบรน 
เสนอให้ตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือ
ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับภาษา/การแปลที่
ถูกต้อง 
 
4. วิชา 316-524 Metal Casting Technology 
เทคโนโลยีการหล่อ ในส่วนเนื้อหารายวิชา ค าว่า 
‘die casting’ ไม่ควรแปลว่า ‘การหล่อแบบลื่น
ไหล’ เนื่องจาก die casting เป็นกระบวนการ
หล่อที่มักใช้แรงดันภายนอกฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ 
ซึ่งโดยส่วนมากเป็นแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งมีทั้งแบบใช้
แรงดันสูงและแรงดันต่ า การใช้ค าว่า ‘การหล่อ
แบ บ ลื่ น ไห ล ’ อ าจ ไม่ สื่ อ ถึ งห ลั ก ก ารข อ ง
กระบวนการ เสนอให้ทับศัพท์ โดยใช้ค าว่า ‘การ
หล่อแบบดายคาสติ้ง’ แทนค าว่า ‘การหล่อแบบ
ลื่นไหล’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.เรืองเดช ธงศรี 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นักศึกษา : หลักสูตรเปิดโอกาสกว้างส าหรับ
บัณฑิตที่ต้องการพัฒนาตัวเองสู่ระดับมหาบัณฑิต 
 
2. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์เหมาะสม 
 
3. คุณวุฒิและประสบการณ์อาจารย์เหมาะสม 
 
4. งบประมาณเหมาะสม 
 

1. ไมแ่ก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
 
2. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
3. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
4. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. เนื้อหาหลักสูตรมีทางเลือกให้กับนักศึกษาตาม
ความเหมาะสมและยืดหยุ่น (เช่นแผน ก1, ก2) 
 
6. รายวิชาทั้งหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชา
เลือกเหมาะสม 
 
7. ระยะเวลาของหลักสูตร (2 ปี) เหมาะสม 
 
8. กระบวนการประเมินผลเหมาะสม 
 
9. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ดีมาก 
 
10. เกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาเหมาะสม 
 
11. การพัฒนาอาจารย์เหมาะสม 
 
12. มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรรับรอง 
 
13. มีแผนการประเมินและปรับปรุงการของ
หลักสูตรรองรับ 
 
สรุป : หลักสูตรมีความเหมาะสม 

5. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
 
6. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
 
7. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
8. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
9. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
 
 
10. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
11. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
12. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
 
13. ไม่แก้ไขเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 
 1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 316-200   Materials in Daily Life      2         
 316-301   Properties of Materials I     3 
 316-302   Properties of Materials II     3 
 316-303  Characterization of Materials I     3
 316-404   Coating Processes      3 
 316-405   Nanomaterials       3 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II     1 
 317-472 Cooperative education     6 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492 Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-502 Structures and Properties of Materials   3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory           1 
 316-514 Synthesis of Inorganic Materials    2 
 316-516 Photocatalytic Materials     2 
 316-518 Thin Film Technology      2 
 316-521 Nanotechnology      2    
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 

 316-502 Structures and Properties of Materials   3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory           1 
     316-513 Carbon Materials and Applications    3 
 316-514 Synthesis of Inorganic Materials    3 
 316-516 Photocatalytic Materials     3 
 316-518 Thin Film Technology      3 
 316-521 Nanotechnology      3    
 316-526 Biomaterials                     3    
 316-527 Materials Innovation and Entrepreneurship    3  
    316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
 
 2.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Randorn, C. 2018. Photocatalytic 

activities of silver compound modified activated carbon@ZnO: Novel 
ternary composite visible light-driven photocatalysts. Materials Science in 
Semiconductor Processing, 84: 50-57. 

2. Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P. 2018. The improvement of 
the band gap energy and antibacterial activities of CeO2/ZnO 
nanocomposites prepared by high energy ball milling. Chiang Mai Journal 
of Science, 45(2): 1129-1137. 

3. Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2017 . Comparative study of the 
photocatalytic decolorization of rhodamine B dye by AgI-Ag3PO4 prepared 
from co-precipitation and ion-exchange methods. Journal of Alloys and 
Compounds, 720: 582-588. 

4. Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Graidist, P. 2017. 
Photocatalytic dye degradation by ZnO nanoparticles prepared from 
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X2C2O4 (X = H, Na and NH4) and the cytotoxicity of the treated dye 
solutions. Separation and Purification Technology, 177: 304-312. 

5. Pholnak, C., Lertworapreecha, M., Sirisathitkul, C. and Suwanboon, S. 
2016. Antibacterial and physical properties of ZnO with pH-sensitive 
morphology. Journal of Experimental Nanoscience, 11(17): 1320-1330. 

6. Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sirimahachai, U., Randorn, C. and 
Yaemsunthorn, K. 2016. Photocatalytic degradation of methylene blue by 
C3N4/ZnO: The effect of the melamine/ZnO ratios. Bulletin of Materials 
Science, 39(6): 1507-1513. 

7. Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2016. Photocatalytic degradation 
of dyes by AgBr/Ag3PO4 and the ecotoxicities of their degraded products. 
Chinese Journal of Catalysis, 37(5): 711-719. 

8. Klubnuan, S., Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2016. Effects of 
optical band gap energy, band tail energy and particle shape on 
photocatalytic activities of different ZnO nanostructures prepared by a 
hydrothermal method. Optical Materials, 53: 134-141. 

9. Rattana, T., Suwanboon, S. and Kedkaew, C. 2016. Influence of Ni doping 
on structural, morphological and optical properties of sol-gel ZnO thin 
films. Key Engineering Materials, 675-676: 241-244. 

10. Rattana, T., Suwanboon, S., Kedkaew, C., Wanichchang, K. and 
Choeysuppaket, A. 2016. Effect of annealing temperature on NiO/ZnO 
heterojunction thin films prepared by sol-gel method. Key Engineering 
Materials, 675-676, 225-228. 

11. Ketpang, K., Shanmugam, S., Suwanboon, S., Chanunpanich, N. and Lee, 
D. 2015. Efficient water management of composite membranes operated 
in polymer electrolyte membrane fuel cells under low relative humidity. 
Journal of Membrane Science, 493: 285-298. 

12. Klubnuan, S., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2015. Structural, 
optical and photocatalytic properties of MgO/ZnO nanocomposites 
prepared by a hydrothermal method. Materials Science in Semiconductor 
Processing, 39: 515-520. 
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13. Amornpitoksuk, P. and Suwanboon S. 2014. Photocatalytic decolorization 
of methylene blue dye by Ag3PO4-AgX (X = Cl-, Br- and I-) under visible 
light. Advanced Powder Technology, 25(3): 1026-1030. 

14. Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2014. Synthesis, 
optical, photocatalytic and bactericidal properties of nanocrystalline ZnO 
powders by precipitation. Advanced Materials Research, 970: 293-296. 

15. Pholnak, C., Sirisathitkul, C., Suwanboon, S. and Hardling, D.J. 2014. 
Effects of precursor concentration and reaction time on sonochemically 
synthesized ZnO nanoparticles. Materials Research, 17(2): 405-411. 

16. Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2014. Structural, optical and 
photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by precipitation 
method. Advanced Materials Research, 979: 163-166. 

17. Rattana, T., Witit-Anun, N., Suwanboon, S. and Chaiyakun, S. 2014. 
Preparation and properties of TiO2 thin films deposited on different 
substrates by sol-gel method. Advanced Materials Research, 979: 355-
358. 

18. Amornpitoksuk, P. and Suwanboon S. 2014. Effect of mole ratios of 
Zn2+:OH- on the morphologies and photocatalytic activities of Ag/ZnO 
photocatalysts. Advanced Materials Research, 979: 180-183. 

19. Thongrom, B., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Baltrusaitis, J. 2014. 
Photocatalytic degradation of dye by Ag/ZnO prepared by reduction of 
Tollen’s reagent and the ecotoxicity of degraded products. Korean 
Journal of Chemical Engineering, 31(4): 587-592. 

20. Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2014. Decolorization of methylene 
blue by photocatalyst in the Ag3PO4-AgI system. Advanced Materials 
Research, 970: 29-32. 

21. Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P. and Randorn, C. 2014. 
Physical and chemical properties of multifunctional ZnO nanostructures 
prepared by precipitation and hydrothermal method. Ceramics 
International, 40(1): 975-983. 

22. Suwanboon, S., Klubnuan, S., Jantha, N., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, 
P. 2014. Influence of alkaline solutions on morphology of ZnO prepared 
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by hydrothermal method for using as photocatalyst and bactericidal 
agent. Materials Letters, 115: 275-278. 

 
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

- 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 
   1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 315-101 Co-Curricular Activities I      1 
 316-202 Natural Materials      2 
 316-303  Characterization of Materials I     3 
 316-313 Environmental Materials     3 
 316-323 Corrosion and Corrosion Protection                             3
 316-401   Crystal Structure of Solids                                               3 
  316-408   Inorganic Solids                                                        2 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-472 Cooperative education     6 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-511 Crystallography      2 
 316-514 Synthesis of Inorganic Materials    2 
 316-516 Photocatalytic Materials     2 
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 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 

 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-511 Crystallography      2 
 316-513 Carbon Materials and Applications    3 
 316-514 Synthesis of Inorganic Materials    3 
 316-516 Photocatalytic Materials     3 
 316-517  Optical Materials      3 
 316-526 Biomaterials                     3    
 316-527 Materials Innovation and Entrepreneurship    3 
    316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
 
 2.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S. and Thongtem, T. 

2018. Hydrothermal synthesis of I-doped Bi2WO6 for using as a visible-
light-driven photocatalyst. Materials Letters, 224: 67-70. 

2. Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thipkonglas, S., Kuntalue, B., 
Thongtem, S. and Thongtem, T. 2018. Synthesis and characterization of 
Ce-doped MoO3 nanobelts for using as visible-light-driven photocatalysts. 
Superlattices and Microstructures. 120: 241-249. 



87 
 

3. Phuruangrat, A., Thongtem, T. and Thongtem, S. 2018. Synthesis, 
characterization and ferromagnetic properties of Zn1-xMnxO (x ≤ 0.05) 
nanoparticles. Journal of Molecular Structure, 1161: 108-112. 

4. Akhbari, K., Karami, S., Phuruangrat, A. and Saedi, Z. 2018. Irreversible 
replacement of sodium with thallium in sodium coordination polymer 
nanostructures by solid-state mechanochemical cation exchange process. 
Journal of the Iranian Chemical Society, 15(6): 1327-1335. 

5. Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Kuntalue, B. and Thongtem, S. 
2018. Decolorization of rhodamine B photocatalyzed by Ag3PO4/Bi2WO6 
nanocomposites under visible radiation. Materials Letters, 218: 146-149. 

6. Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2018. 
Synthesis, characterization and antibacterial activity of BiVO4 
microstructure. Russian Journal of Physical Chemistry A, 92(5): 1036-
1040. 

7. Moghadam, Z., Akhbari, K. and Phuruangrat, A. 2018. Solid-state 
conversion of thallium(I) coordination polymer nanoparticles with cubic 
cage units to an organometallic silver(I) coordination polymer. Journal of 
Organometallic Chemistry, 861: 105-111. 

8. Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T. and 
Thongtem, S. 2018. Microwave-assisted solvothermal synthesis of cubic 
ferrite (MFe2O4, M = Mn, Zn, Cu and Ni) nanocrystals and their magnetic 
properties. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 13(2): 563-
568. 

9. Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2018. 
Synthesis, characterization and photocatalysis of heterostructure 
AgBr/Bi2WO6 nanocomposites. Materials Letters, 216: 92-96. 

10. Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 
2018. Hydrothermal synthesis and characterization of visible-light-driven 
Mo-doped Bi2WO6 photocatalyst. Journal of the Ceramic Society of 
Japan, 126(2): 87-90. 

11. Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2018. 
Synthesis of visible-light-driven F-doped BiOI for photodegradation of 
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rhodamine B dye. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 
13(1): 177-183. 

12. Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2018. 
Sonochemical synthesis and characterization of BiOI nanoplates for using 
as visible-light-driven photocatalyst. Materials Letters, 213: 88-91. 

13. Mohaghegh, F., Akhbari, K. and Phuruangrat, A. 2018. Preparation of 
thallium nanomaterials from thallium(I) coordination polymers precursors 
synthesized by green sonochemical and mechanochemical processes. 
Ultrasonics Sonochemistry, 40: 594-600. 

14. Noori, Y., Akhbari, K., Phuruangrat, A. and Costantino, F. 2018. What can 
only occur in supramolecular systems; first solid-state conversion of 
micro to nanostructures without any treatment in environmental 
conditions. Ultrasonics Sonochemistry, 40: 17-20. 

15. Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 
2017. Hydrothermal preparation of visible-light-driven Br-doped Bi2WO6 

photocatalyst. Materials Letters, 209: 501-504. 
16. Patiphatpanya, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2017. 

Microwave-assisted synthesis and characterization of BiOIO3 nanoplates 
for photocatalysis. Materials Letters, 209: 264-267. 

17. Phuruangrat, A., Yayapao, O., Thongtem, T. and Thongtem, S. 2017. 
Hydrothermal synthesis of hexagonal WO3 nanowires with high aspect 
ratio and their electrochemical properties for lithium-ion batteries. 
Russian Journal of Physical Chemistry A, 91(12): 2441-2447. 

18. Hazrati, Z., Akhbari, K. and Phuruangrat, A. 2017. The effects of altering 
reaction conditions in green sonochemical synthesis of a thallium(I) 
coordination polymer and in achieving to different morphologies of 
thallium(III) oxide nanostructures via solid-state process. Ultrasonics 
Sonochemistry, 39: 662-668. 

19. Moradi, Z., Akhbari, K., Phuruangrat, A. and Costantino, F. 2017. Passage 
of the roughening temperature influence on the crystalline structure and 
morphology of a nano metal–organic material.  Journal of Inorganic and 
Organometallic Polymers and Materials, 27(6): 1712-1718. 
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20. Krungchanuchat, S., Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S. 
and Thongtem, T. 2017. High UV-visible photocatalytic activity of Ag3PO4 
dodecahedral particles synthesized by a simple hydrothermal method. 
Materials Letters, 201: 58-61. 

21. Junploy, P., Phuruangrat, A., Plubphon, N., Thongtem, S. and Thongtem, 
T. 2017. Photocatalytic degradation of methylene blue by Zn2SnO4-SnO2 
system under UV visible radiation. Materials Science in Semiconductor 
Processing, 66: 56-61. 

22. Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T. and Thongtem, S. 
2017. Hydrothermal synthesis and characterization of visible-light-driven 
Cl-doped Bi2WO6 nanoplate photocatalyst. Journal of the Ceramic 
Society of Japan. 125(6): 500-503. 

23. Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T. and Thongtem, S. 
2017. Hydrothermal synthesis and characterization of visible-lightdriven 0-
3 wt % Br-doped Bi2MoO6 photocatalysts. Journal of the Ceramic Society 
of Japan, 125(6): 513-515. 

24. Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2017. Microwave-
assisted hydrothermal synthesis and characterization of CeO2 nanowires 
for using as a photocatalytic material. Materials Letters, 196: 61-63. 

25. Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Kuntalue, B., Thongtem, S., 
Thongtem, T. 2017. Synthesis and characterization of visible-light-driven 
Cl-doped Bi2MoO6 photocatalyst with enhanced photocatalytic activity. 
Materials Letters, 196: 256-259. 

26. Nualkaew, P., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., 
Thongtem, T. and Thongtem, S. 2017. Facile deposition of Ag3PO4 
nanoparticles on Bi2MoO6 nanoplates by microwave for highly efficient 
photocatalysis. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 62(6): 836-842. 

27. Phuruangrat, A., Thipkonglas, S., Thongtem, T. and Thongtem, S. 2017. 
Hydrothermal synthesis and characterization of Dy-doped MoO3 
nanobelts for using as a visible-light-driven photocatalyst. Materials 
Letters, 195: 37-40. 

28. Arin, J., Thongtem, S., Phuruangrat, A. and Thongtem, T. 2017. 
Characterization of ZnO–TiO2 and zinc titanate nanoparticles synthesized 
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by hydrothermal process, Research on Chemical Intermediates, 43(5): 
3183-3195. 

29. Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S. and Thongtem, T. 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ 
   1. ภาระงานสอน 

 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 315-101 Co-Curricular Activities I      1 
 316-200 Materials in Daily Life      2 
 316-201 Introduction to Materials Science    3
 316-305 Phase Equilibium Diagram     2 
 316-321 Metallurgy       3 
 316-322 Metallurgical Extraction     3 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-472 Cooperative education     6 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 



98 
 

 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 

 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

              รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต 
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 316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
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 316-692 Thesis        18 
 
   2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
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15-18 June, 2018, page 73-78. 

2. กอแก้ว อินทร์คงและไพโรจน์ สังขไพฑูรย์, โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของ
โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Sb, งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที ่27, สงขลา, 3-6 พฤษภาคม 2560, หน้า 102-108. 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุดา บ่มไล่ 
   1. ภาระงานสอน 

 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 
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 316-200 Materials in Daily Life      2 
 316-302   Properties of Materials II     3 
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 316-402   Semiconductor Materials     3
 316-404   Coating Processes      3 
 316-411   Electroceramic  Materials       3 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-472 Cooperative education     6 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-502  Structures and Properties of Materials   3 



100 
 

 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-515  Functional Materials and Applications   3 
    316-518 Thin Film Technology      2 
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 2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Jaimeewong, P., Sittinon S., Buntham, S., Bomlai, P., Namsar, O.,  

Pojprapai, S. and Watcharapasorn, A. 2018. Ferroelectric, piezoelectric and 
dielectric behaviors of CoO- and Fe2O3-doped BCZT ceramics. Physica 
Status Solidi A, 215: 1-6. 

2. Bomlai P. and Hwangkaw P. 2018. Enhanced dielectric properties of Ba(Ti, 
Sn)O3 lead-free ceramics by Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 substitution. Integrated 
Ferroelectrics, 187(1): 165-172. 
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3. W. Kayaphan and Bomlai P.  2018. Microstructural and electrical 
properties of Sn-modified BaTiO3 lead-free ceramics by two-step sintering 
method. Advances in Materials Science and Engineering, 2018: 1-6.  

4. Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. 2017. Effects of 
multi-walled carbon nanotubes and conductive carbon black on 
electrical, dielectric, and mechanical properties of epoxidized natural 
rubber composites. Polymer Composites, 38(6): 1031-1042. 

5. Wattanapradit, O. and Bomlai, P. 2017. Effects of ball milling on the 
properties of (Ba1-xCax)(Ti0.92Sn0.08)O3 lead-free ceramics. Key Engineering 
Materials, 751: 417-422. 

6. Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. 2016. Electrical, 
dielectric, and dynamic mechanical properties of conductive carbon 
black/epoxidized natural rubber composites.  Journal of Composite 
Materials, 50(16): 2191-2202. 

7. Bomlai, P. 2015. Two-step sintering, microstructure and electrical 
properties of (Ba,Ca)(Ti,Zr)O3 lead-free ceramics. Applied Mechanics and 
Materials, 749: 79-83. 

8. Bomlai, P. 2014. Effects of YMnO3 addition on phase structure, 
microstructure and electrical properties of 
(Na0.515K0.485)0.94Li0.06(Nb0.8Ta0.2)O3 lead-free ceramics. Advanced Materials 
Research, 979: 167-170.  

9. Bomlai, P. 2014. Sintering effects on microstructure and electrical 
properties of (Na0.5K0.5)0.94Li0.06NbO3 lead- free ceramics. Advanced 
Materials Research, 970: 39-43. 

10. Bomlai, P. and Milne, S.J. 2014. Structural and electrical properties of 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. W. Kayaphan and Bomlai, P. 2016. Effect of sintering profile on the 

properties of Sn-modified BaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics. 2nd 
International Sciences, Technology and Engineering Conference on 
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Advanced Materials, Chemistry and Physics (ISTEC2016). Penang, Malaysia, 
20-23 April, 2016, page 69-70. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชนะดี 
    1. ภาระงานสอน 

  1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 315-101 Co-Curricular Activities I      1 
 316-301   Properties of Materials I     3 
 316-302   Properties of Materials II     3 
 316-306   Magnetic Materials                                                      3 
 316-307   Computer Programing for Materials      3 
 316-309  Preparation for Seminar in Materials Science   2 
 316-403   Composite Materials and Processes    3
 316-406   Industrial Materials      3 
 316-407   Refractory Materials      2 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-502  Structures and Properties of Materials   3 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-512 Solid State Materials      2 
    316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
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 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 

 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

              รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-502  Structures and Properties of Materials   3 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-512 Solid State Materials      3 
 316-524 Metal Casting Technology     3 
 316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
 
 2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Chanadee, T. and Singsarothai, S. 2018. Mechanoactivated SHS of Si–SiC 

powders from natural sand: Influence of milling time. International 
Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 27(2): 85-88. 

2. Chanadee, T. 2017. SHS synthesis of Si-SiC composite powders using Mg 
and reactants from industrial waste. Metals and Materials International, 
23(6): 1188-1196. 

3. Chanadee, T. 2017. Experimental studies on self-propagating high-
temperature synthesis of Si-SiC composite from reactants of SiO2derived 
from corn cob ash/C/Mg. Journal of the Australian Ceramic Society, 
53(1): 245-252. 

4. Chanadee, T. 2017. Combustion synthesis of Si-SiC composite powders 
derived from different silica precursors. Journal of Ceramic Processing 
Research, 18(5): 389-393. 
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5. Chanadee, T. 2017. Combustion synthesis of nickel-ferrite magnetic 
materials. International Journal of Self-Propagating High-Temperature 
Synthesis, 26(1): 40-43. 

6. Niyomwas, S., Chanadee, T. 2017. Effect of flux ratio on the products of 
self propagating high temperature synthesis-casting in the WO3–Si–Al 
system. Minerals, Metals and Materials Series, 9783319510903: 365-372. 

7. Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2016. Self-propagating high-temperature 
synthesis of Si-SiC composite powder. Key Engineering Materials, 675-676: 
623-626. 

8. Chanadee, T. and Chaiyarat, S. 2016. Preparation and characterization of 
low cost silica powder from sweet corn cobs (Zea mays saccharata L.). 
Journal of Materials and Environmental Science, 7(7): 2369-2374. 

9. Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2014. Synthesis of WSi2 and 
W2B intermetallic compound by in-situ self propagating high-temperature 
synthesis reaction. Journal of Ceramic Society of Japan, 122(6): 496-501. 
 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Chanadee, T. 2018. Extraction and characterization of silica powders 

from natural waste for environmental remediation, 6th Asia Conference on 
Mechanical and Materials Engineering, Seoul, Republic of Korea, 15-18 
June, 2018, page 147-153. 

2. Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2015. Self-propagating high-temperature 
synthesis of Si-SiC composite powder, 2nd International Conference on 
Applied Physics and Material Applications, Pattaya, Thialand, 28-30 May, 
2015, page. 623-626. 
 

6. ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์ 
   1. ภาระงานสอน 

 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 315-101 Co-Curricular Activities I      1 
 316-201   Introduction to Materials Science    3 
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 316-305   Phase Equilibium Diagram     2 
 316-308 Membrane Technology     3 
 316-311   Ceramic Materials      3 
 316-401   Crystal Structure of Solids     3 
 316-413   Glass Science       2 
 316-414   Science of Whitewares     2 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-502  Structures and Properties of Materials   3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-515  Functional Materials and Applications   3 
    316-522 Ceramics Processing         3 
 316-523 Membrane Processes and Applications   3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 

 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

              รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-515  Functional Materials and Applications   3 
    316-522 Ceramics Processing         3 
 316-523 Membrane Processes and Applications   3 
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 316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
 
   2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Theapparat, Y., Khongthong, S., Rodjan, P., Lertwittayanon, K. and 

Faroongsarng, D. 2018. Physicochemical properties and in vitro antioxidant 
activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste 
of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat. Journal of Forestry, 
Inpress (11 May 2018). 

2. Lertwittayanon, K. 2018. Effect of agar-kaolin interaction in gelcasting 
mixtures on forming of alumina membrane support. Jurnal Teknologi, 
80(3-2): 59-64. 

3. Lertwittayanon, K., Youravong, W. and Lau, W.J. 2017. Enhanced catalytic 
performance of Ni/α-Al2O3 catalyst modified with CaZrO3 nanoparticles in 
steam-methane reforming. International Journal of Hydrogen Energy, 
42(47): 28254-28265. 

4. Lertwittayanon, K., Truektrong, O., Inthanu, W. and Youravong, W. 2016. 
Electroless plating of Pd on macro-porous alumina support for H2 

purification. Key Engineering Materials, 675-676: 556-559. 
5. Mokhtar, N.M., Lau, W.J., Ismail, A.F., Youravong, W., Khongnakorn, W. and 

Lertwittayanon, K. 2015. Performance evaluation of novel PVDF-Cloisite 
15A hollow fiber composite membranes for treatment of effluents 
containing dyes and salts using membrane distillation, RSC Advances, 
5(48): 38011-38020. 
 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
 -  
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7. ดร.เมธี พรมสวัสดิ์ 
    1. ภาระงานสอน 

  1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต 

 315-101 Co-Curricular Activities I      2
 316-201   Introduction to Materials Science    3 
 316-309  Preparation for Seminar in Materials Science   2 
 316-311   Ceramic Materials      3 
 316-401   Crystal Structure of Solids     3 
 316-402 Semiconductor Materials     3 
 316-406   Industrial Materials      3 
 316-407   Refractory Materials                                    2 
 316-481   Seminar in Materials Science I     1 
 316-482   Seminar in Materials Science II    1 
 317-301   Properties of Materials Laboratory I    1 
 317-302   Properties of Materials Laboratory II    1 
 317-303   Characterization of Materials Laboratory    1 
 317-491   Project in Materials Science I     3 
 317-492   Project in Materials Science II     3 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-512 Solid State Materials      2 
 316-515  Functional Materials and Applications   2 
    316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
              รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต 
 316-501 Advanced Materials Science     3 
 316-503 Advanced Materials Characterization    3 
 316-504 Materials Synthesis and Characterization Laboratory   1 
 316-512 Solid State Materials      3 
 316-515  Functional Materials and Applications   3 
 316-525 Electroceramic Materials     3    
 316-528  Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 3 
 316-531 Seminar in Materials Science 1    1 
 316-532 Seminar in Materials Science 2    1 
 316-691 Thesis        36 
 316-692 Thesis        18 
 
 2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Promsawat, M., Kanchiang, K., Promsawat, N., Jiansirisomboon, S. 2018. 

Probing local structure of ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3ceramic 
with synchrotron X-ray absorption spectroscopy technique. Integrated 
Ferroelectrics, 187(1): 53-62. 

2. Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Luo, Z., Beeby, S., Rojviriya, 
C., Pakawanit, P. and Pojprapai, S. 2018. CNTs-added PMNT/PDMS flexible 
piezoelectric nanocomposite for energy harvesting application. Integrated 
Ferroelectrics, 187(1): 70-79.  

3. Promsawat, M., Promsawat, N., Jiansirisomboon, S., Namsar, O., Marlton, 
F., Daniels, J. and Pojprapai, S. 2017. Investigation of frequency effect on 
electrical fatigue and crack tip domain-switching behaviors in 
Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics via synchrotron X-ray diffraction.  
Journal of the European Ceramic Society, 37(15): 4609-4616. 

4. Promsawat, M., Promsawat, N., Wong, J.W., Luo, Z., Pojprapai, S. and 
Jiansirisomboon, S. 2017. Effects of frequency on electrical fatigue 
behavior of ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics. Ceramics 
International, 43(16): 13475-13482. 
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5. Promsawat, M., Ye, Z.G. and Watcharapasorn, A. 2017. Enhancement of 
piezoelectric properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics by ZnO 
modification. Materials Letters, 205: 126-129. 

6. Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Marungsri, B., Luo, Z. and 
Pojprapai, S. 2017. Investigation of the effect of temperature on aging 
behavior of Fe-doped lead zirconate titanate. Functional Materials 
Letters, 10(3): 1750026. 

7. Promsawat, M., Deluca, M., Kampoosiri, S., Marungsri, B. and Pojprapai, S. 
2017. Electrical fatigue behavior of lead zirconate titanate ceramic under 
elevated temperatures. Journal of the European Ceramic Society, 37(5):  
2047-2055.  

8. Jaimeewong, P., Boonsong, P., Ngernchuklin, P., Tipakontitikul, R., 
Niyompan, A., Promsawat, M. and Watcharapasorn, A. 2017. Enhanced 
sinterability and electrical properties of Bi2O3-added Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 
ceramics. Ferroelectrics, 511(1): 88-93. 

9. Promsawat, M., Marungsri, B., Promsawat, N., Janphuang, P., Luo, Z., 
Pojprapai, S. 2017. Effects of temperature on aging degradation of soft 
and hard lead zirconate titanate ceramics. Ceramics International, 43(13): 
9709-9714.  

10. Jaimeewong, P., Promsawat, M., Jiansirisomboon, S. and Watcharapasorn, 
A. 2016. Influence of pH values on the surface and properties of BCZT 
nanopowders synthesized via sol-gel auto-combustion method. Surface 
and Coatings Technology, 306: 16-20. 

11. Jaimeewong, P., Promsawat, M., Watcharapasorn, A. and Jiansirisomboon, 
S. 2016. Comparative study of properties of BCZT ceramics prepared from 
conventional and sol-gel auto combustion powders. Integrated 
Ferroelectrics, 175(1): 25-32. 

12. Kempet, W., Marungsri, B., Yimnirun, R., Klysubun, W., Fangsuwannarak, T.,  
Rattanachan, S.,  Pisitpipathsin, N., Promsawat, M. and Pojprapai, S. 2016. 
Polarization switching of PZT under electrical field via in-situ synchrotron 
X-ray absorption spectroscopy, Ferroelectrics, 492(1): 35-42. 

13. Pisitpipathsin, N., Sratta, Y., Unruan, S., Promsawat, M., Marungsri, B.,  
Yimnirun, R., Rattanachan, S., Pojprapai, S. 2015. Effect of temperature on 
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ferroelectric and piezoelectric behaviour of Mn-doped 0.75BF-0.25BT 
multiferroic ceramics. Ferroelectrics, 489(1): 110-117 

14. Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Promsawat, M., Petnoi, N., Jiansirisomboon, 
S., Pengpat, K. and Pojprapai, S. 2015. The effect of BZT doping on phase 
formation, dielectric and ferroelectric properties of BNLT ceramics. 
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(11): 8456-84631. 

15. Promsawat, M., Sriyod, M., Liu, Z., Ren, W., Watcharapasorn, A., Ye, Z.-G. 
and Jiansirisomboon, S. 2015. Phase development and dielectric, 
ferroelectric and piezoelectric properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3-
Bi0.5(Na0.74K0.26)0.5TiO3 ceramics. Ferroelectrics, 487(1): 1-8. 

16. Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Pengpat, K., Promsawat, M. and Pojprapai, S. 
2015. Effect of KNbO3 on physical and electrical properties of lead-free 
BaTiO3 ceramic. Ceramics International, 41: 3639-3646. 

17. Promsawat, M., Watcharapasorn, A., Ye, Z.G. and Jiansirisomboon, S. 
2015. Enhanced dielectric and ferroelectric properties of 
Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics by ZnO modification. Journal of the 
American Ceramic Society, 98: 848-854. 

18. Eaksuwanchai, P., Promsawat, M., Jiansirisomboon, S. and 
Watcharapasorn, A. 2014. Fabrication, phase, microstructure and electrical 
properties of BNT-doped (Sr,La)TiO3 ceramics. Journal of the Korean 
Physical Society, 65: 377-381. 

19. Wong, J. Y. Y., Promsawat, M., Ren, Z., Lei, C. and Ye, Z.-G. 2014. 
Enhanced grain growth in lead-free (1-x)(Na0.5Bi0.5)TiO3-xAgNbO3 solid 
solution ceramics. Ferroelectrics, 464: 122-129. 
 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
- 
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ภาคผนวก จ 
 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

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

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์    
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
ค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภา-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ 
และมีความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบ
นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”   หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดใน
ระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็น
ที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 

 
หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 
 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

   6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายคณะ 
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 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้
  7.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
  7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
  7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  7.2.2  ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

  7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
       ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตาม
ความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
  7.3  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 
  8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 
  8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อปีการการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ         
ปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ 30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2  ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท า โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.3  ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
  8.4  ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
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 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้ อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ  9.1 และ 9.2 ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่ง ๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง 
หรือหลายแบบได้ ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวด 2 
หลักสูตร 

 
 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริม
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่ามาแล้ว  
  11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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 ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตร
อาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขา
วิชาชีพก าหนด 
  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องท าสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   ทั้งนี ้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
   12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 
  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
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  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
   แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
   13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ให้มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
  13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
  14.1 การบริหารหลักสูตร 
  14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และมีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อ
คณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
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 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
หมวด  3 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 
 
 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
  16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลัก
ในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
  16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
  16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่
ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การ
ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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  16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า 
หรืออาจารย์ พิ เศษที่ ได้ รับแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้า
โครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการ
สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
  16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น อย่างยิ่ง 
สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิต
วิทยาลัย 
 16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่บางส่วน
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้น ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น  ๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น  ๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์
ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
หลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะก าหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืน ๆ ตามที่คณะก าหนด 
 ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการจ านวนตาม
ความเหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
  21.1 หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
   22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็น
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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   22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับ
รวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 
 ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร   
หลักสูตร  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 
 ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
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ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า  1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) เป็น
กรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณี ที่ มีความจ าเป็ น  คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ
อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์
ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 

 
หมวด  4 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
  29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
หรือ 
  29.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 30 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต-
วิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการ
อ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดย
มีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 
  31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือ
ศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
  31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ ในภาค
การศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ 
P ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
  31.3.3   เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มี พ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
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  31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อ
ผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
  33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 
หรือนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ 31.3  
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 

 
หมวด  5 

การลงทะเบียนเรียน 
 
 ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 
  34.1  การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
  34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  34.4 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) ยกเว้นการลงทะเบียบระบบอื่น 
  34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าเรียน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 
  34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
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  34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิต
ทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
เพ่ิมให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว 
และอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 35  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  และแจ้งให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
  นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 
 ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับ
ปริญญาเอก หรือกลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับ
หลักสูตรปริญญาเอก ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้  โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร
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ระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
  38.2  การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัย ก าหนด 
 ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
  39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายใน
และต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มี
เนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 
B หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
  39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ เทียบโอน  จะไม่น าผลการศึกษามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  39 .2.5 ใช้ เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1 ปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้        
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือสถาบันอ่ืนทั้ง ภายใน
และต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
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  40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 
39.2.2 และ 39.2.3 และให้น าผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
  41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่
เปิดสอนในสถาบันอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบ
โอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

   41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน า
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด  6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลัก
วิชาและประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
ในการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย ความสามารถใน
การน าเสนอผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบค าถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมใน
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาค
การศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
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 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ  เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
  การสอบตามข้อ  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตาม
ความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  

 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

 A ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good)  3.5 

 B   B ดี  (Good)  3.0 

 C+ พอใช้ (Fairly Good) (Fairly Good)   2.5 

 C ปานกลาง (Fair) (Fair)  2.0 

 D+ อ่อน (Poor)   1.5 

 D อ่อนมาก (Very Poor) (Very Poor)  1.0 

 E ตก (Fail)  0.0 

 
  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   
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I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน  6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  โดยทันท ี

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมี 
ความต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณี
ได้สัญลักษณ์  N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ ได้
สัญลักษณ ์N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 

 ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
  44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ 
หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้กอ่นสิ้นภาคการศึกษา 
  44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น  ให้นับหน่วยกิตจาก
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, 
C+, C หรือ สัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชา ปรับพ้ืนฐานไว้ให้
เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชา
ดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ ์ S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า  1 ครั้ง ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบาง
สาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
  44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของ
ทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
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  44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้ง
เดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง  
  44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
  44.3.5 ในกรณีที่ นักศึกษาได้สัญลักษณ์  I ในรายวิชาที่มีการวัดและ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ ์I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 

 
หมวด  7 

การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
 ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์ 
  45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

  45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ท าเป็นรายบุคคล ส าหรับแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด 
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 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท า
ในทุกภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา  และรายงานผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้
สัญลักษณ์ N (No progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
  47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของ
รายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
  47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้
จัดท าเป็นประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  จะ
ประเมินผลให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  
  47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ   
  47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
  47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของ
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตาม ข้อ 43 
 ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวข้อ
เดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้ สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามา
นับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมติั จากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบ
ความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
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 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการ
ประเมิน การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นผู้น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
  การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบ
สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  53.2 ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใน วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ ส า รนิ พ น ธ์ เป็ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้น 
ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อื่นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 
 

หมวด  8 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
  54.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
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 54.1.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
3.00  
  54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
  54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
  54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอ
ต่อทีป่ระชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการ
ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
  54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
   54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัย ก าหนด 
  54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
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ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการ
ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
  54.4  ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 
 ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
   วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
  56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้อง
แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติป ริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
  56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มี
พันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
หมวด  9 

สถานภาพของนักศึกษา 
 

  ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัย -       
สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 
  58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมี
ใบรับรองแพทย ์
  58.1.2 สาเหตุอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 58.2  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียน
เรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค-
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 59 การลาออก 
  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้
ลาออกได ้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
  การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 34.9 และ
ข้อ 58.5 
 ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  61.1 ตาย 
  61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
หรือไม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกตโิดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาค
การศึกษา 
  61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต  2 ใน  3 ของหลักสูตร  โดยไม่นับหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75  
  61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
หลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  
  61.8 ไม่ได้รับอนุมัตโิครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
  61.8.1 ระบบทวิภาค 
   61.8.1.1  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
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    2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2  ระบบไตรภาค 
   61.8.2.1  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.2.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
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   61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษา
แบบไม่เต็มเวลา 
  61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 
ไม่ผ่าน 
  61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  
  61.11   ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสาร
นิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี ้ระยะเวลา การศึกษาต้องไม่ เกิน เวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  
  61.12  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ตามข้อ  33.1 ได ้
  61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  61.14  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
  

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
  เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  63.1  ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ด้วยตนเอง 
  63.1.1  การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  63.1.2  การท าการทดลอง (ถ้ามี) 
  63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย 
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  63.1.4  อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถ
ด าเนินการด้วยตนเองให้ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.2  เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการ
เรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย
เป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 63.3.1  ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4  ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือน าพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับตั้งแตว่ันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งการแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
  กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้
ไมเ่กิน 30 วัน 
 63.6  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ีดังนี้ 
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณี
ที่นักศึกษาละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับ
ให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม ่ทั้งนี ้ต้องไมถ่ือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพ่ือสั่ง
การให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
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 63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์ อักษรและให้
มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและก าหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับ
จากวันที่ทราบค าสั่ งลงโทษนั้น  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64  การทุจริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้าง
ข้อมูลเท็จ และการมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนข้อความของผู้อ่ืน
และของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้วโดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน า
ผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ  หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง 
 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อ่ืนช่วยท า 
หรือท าแทนตน หรือการมอบให้ผู้อ่ืนท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่า
เป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
 64.5  หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว  ให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 65 การด าเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  จนกว่าจะ
ด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2556 
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    (ลงชื่อ)        เกษม   สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา)                                                  ศิริพร/พิมพ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8                                               นันทพร/ร่าง/ทาน 
 

 
 
 
 

 


