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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสรีรวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร์  ภาควิชา สรีรวิทยา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

     1.1  รหสัหลักสูตร  25500101111335 

     1.2  ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย) :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

                      (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Physiology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Physiology) 
2.2  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สรีรวิทยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) :  M.Sc. (Physiology) 

3. วิชาเอก  (ถ้ามี) 
        ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
        แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ 
            หลักสูตรปริญญาโท  

5.2  ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเฉพาะ 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครั้งที่ 13(3/2559) 
  เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 378(8/2559) 
  เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี

การศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) อาจารย์สอนวิชาสรีรวิทยาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุข และวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) นักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

9. ชื่อ-นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

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

รองศาสตราจารย์ นางศิริพันธุ์  หิรัญญะชาติธาดา วท.บ. (ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2522 
วท.ม. (สรีรวิทยา), ม.มหิดล, 2526 
Ph.D. (Medicine), The U. of  Melbourne, 
Australia, 2540 

รองศาสตราจารย์ นายเอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์ วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด), ม.เชียงใหม่, 2534 
วท.ม (ประสาทวิทยาศาสตร์), ม.มหิดล, 2540 
Ph.D. (Neuroscience), The U. of 
Edinburgh, U.K., 2545 

อาจารย์ นางสาวพิศเรศ  คุ่ยต่วน วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ปร.ด. (สรีรวิทยา), ม.มหิดล, 2556 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1  การพัฒนาหลักสูตร

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ ถาม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อ
ใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

 ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มี

คุณธรรมเและจริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่น าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่สู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะแข่งขัน  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ทางสรีรวิทยา และสาขา
ที่เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
           สรีรวิทยาเป็นศาสตร์ที่อาศัยความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงต่าง ๆ ในการอธิบายการ
ท างานและกลไกการท างานของสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับพฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อ รวมไปถึงระดับเซลล์และโมเลกุล 
จึงเป็นพื้นฐานส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ ปัจจุบันความรู้ทางสรีรวิทยาได้ก้าวหน้าไปในระดับ
หนึ่งตามการพัฒนาด้านเครื่องมือและเทคนิคการวิจัย  อย่างไรก็ตามการอธิบายกลไกการท างานของร่างกายใน
ภาวะปกติและผิดปกติที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ยังต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาทางสรีรวิทยา ดังจะ
เห็นได้จากการจัดให้สาขาวิชาสรีรวิทยาเป็นสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนผู้มีความรู้ในระดับปริญญาเอก และให้การ
สนับสนุนการศึกษารวมทั้งทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีความพร้อมในการผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  โดยจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และมีการปรับปรุง
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550  ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยามีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 
คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน มีประสบการณ์ท างานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน สกอ. 
ในการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท มีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง   โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 21 คน ส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน 16 คน ปัจจุบันประกอบ
อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาล และสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้ เนื่องจากความรู้ทางวิชาการสาขาสรีรวิทยาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  การ
จัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีมาตรฐานในระดับสากล จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางสรีรวิทยาให้มีความรู้ก้าวหน้าใน
เชิงลึกตามมาตรฐานสากล  อีกทั้งการปรับปรุงหลักสูตรยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และสุขภาพที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ได้ศึกษาเพ่ิมเติมความรู้
และประสบการณ์ในงานวิจัยทางสรีรวิทยาในระดับสูงขึ้นทั้งทางทฤษฎีและการวิจัย  สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการวิจัย สร้างงานวิจัย เพ่ือความเข้าใจและแก้ปัญหาภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และน าผลงานวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการ
รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงรูปธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม 

เนื่องจากข้อได้เปรียบประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ
ภาคใต้ เป็นโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต้สามารถใช้หลักสูตรนี้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ความสามารถในระดับสูง นอกจากนี้  การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-
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อินโดนีเซีย) จึงมีข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างประเทศ 
การจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่งผลให้งานวิจัยด้านสรีรวิทยามีโอกาสพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น 
1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1  เพ่ือผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
1.3.2  เพ่ือผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัยด้านสรีรวิทยารวมทั้งสร้างงานวิจัย

อันน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัยสมัยใหม่และประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง 
สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในระดับสูง  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1.  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรไป
เพิ่มพูนทักษะความเช่ียวชาญการ
วิจัยเฉพาะด้าน และน าความรู้มา
พัฒนาหลักสูตรได้ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปท า
วิจั ย เฉพาะทางและเข้ าร่วมอบรมเ ชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ม า จั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อรอง รับงานวิจัยของ
นักศึกษา  

1. MOU 
2. เอกสารเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
3. เอกสารตอบรับจากหน่วยงานภาย 

นอก 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยแบบบูรณาการ
มากขึ้น 

1. ท างานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญต่าง
สาขาภายในและภายนอกภาควิชาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1. MOU 
2. โครงการวิจัย 
3. รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
4. ผลงานตีพิมพ์ 
5. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก 

3. การเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนสนับสนุน
การศึกษา 

 

1. เว็ปไซต์ภาควิชา 
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาควิชา 
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   ร่วมกับคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 

4. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของช่ัวโมงเรียนในแต่ละ
รายวิชา 

2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรายวิชา
สัมมนา 

1. มคอ.3 และ มคอ.5  

5. เพิ่มการเรยีนรู้แบบ active 
learning ในการเรียนรายวิชา 

    (course work) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านการอบรมการ
สอบแบบ active learning 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองก่อนเข้าช้ันเรียน แล้วน าสิ่งที่ค้นคว้า
มาน าเสนอและร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

1. เอกสารลงทะเบียนการเข้าร่วม
อบรม 

2. การน าเสนอและ/หรือเขียนรายงาน
ทางวชิาการของนักศึกษาท่ีปรากฎ
ในมคอ.3 และ มคอ.5 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามี
ความร่วมมือในงานบริการวิชาการ
ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย 

1. พัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

7. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปท าวิจัย 
   และน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 

1. หลักสูตรจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของนักศึกษาไปต่างประเทศ 

1. เอกสารอนุมัติทุน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน-เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
      1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
หรอื 

      2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ก าหนดในข้อ 1. โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 2.3.1  มีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน สนทนาโต้ตอบและการน าเสนอ 
 2.3.2  การปรับตัวและการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.4  กลยุทธในการด าเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
 2.4.1  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย และแนะน าให้ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 2.4.2  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการวางแผนการศึกษา และจัดให้นักศึกษา

ใหม่ได้มีการพบปะกับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือท าความรู้จัก และช่วยให้ค าแนะน าในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปีที่ 2  - 4 4 4 4 

รวม 4 8 8 8 8 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

  2.6  งบประมาณตามแผน 
        2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1  หลักสูตร
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 

 ก.  หมวดวิชาบังคับ    13  หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
 ค.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

      3.1.3  รายวิชา 
   3.1.3.1 รายวิชา 

          หมวดวิชาบังคับ 
338-511 สรีรวิทยา 1 

Physiology I 
3(3-0-6) 

338-512 สรีรวิทยา 2 
Physiology II 

3(3-0-6) 

338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 
Physiology Laboratory 

1(0-3-0) 

338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 
Molecular Cell Physiology 

3(3-0-6) 

338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 
Experimental Techniques in Physiology 

1(0-3-0) 

338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 
Seminar in Physiology I 

1(0-2-1) 

338-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 
Seminar in Physiology II 

1(0-2-1) 

         หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาสรีรวิทยา 
338-514 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 

Physiology of Reproductive System 
1(1-0-2) 

338-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 
Neurobehavioral Science 

2(2-0-4) 

338-522 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
Advanced Physiology of Cardiovascular System 

2(2-0-4) 
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338-523 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 
Advanced Physiology of Respiratory System 

2(2-0-4) 

338-524 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 
Advanced Physiology of Renal System 

2(2-0-4) 

338-525 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร 
Advanced Physiology of Gastrointestinal System 

2(2-0-4) 

338-526 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 
Advanced Physiology of Endocrine System 

2(2-0-4) 

338-527   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนื้อ      
Advanced Physiology of Muscular System 

1(1-0-2) 

338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
Physiology of Exercise 

2(2-0-4) 

338-532 การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 
Signal Processing of Electrical Brain Wave  

2(2-0-4) 

338-533 สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 
Physiology of Membrane Transport 

2(2-0-4) 

338-542 การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวิจัยทางสรีรวิทยา  
Cell Culture for Physiological Research 

1(1-0-2) 

338-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 
Special Topics in Physiology I 

1(1-0-2) 

338-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 
Special Topics in Physiology II 

1(1-0-2) 

338-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 
Special Topics in Physiology III 

1(1-0-2) 

338-674 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 
Special Topics in Physiology IV 

1(1-0-2) 

หรอืรายวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
338-651 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

18(0-54-0) 
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       3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
                   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 338 - XYZ 
                          338 เป็นเลขประจ าวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโดยภาควิชาสรีรวิทยา 

X หมายถึง ชั้นปีของรายวิชานั้น ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งเลข 5 และ 6 หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  
(ยกเว้นรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์) 

Y หมายถึง วิชาแต่ละกลุ่มวิชาในสาขาวิชาสรีรวิทยา * 
Z หมายถึง ล าดับที่ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มวิชา 

*กลุ่มวิชาในสาขาวิชาสรีรวิทยา (ตัว Y ในตัวอย่าง) ก าหนดตัวเลขดังนี้ 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง General Physiology 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง Advanced Physiology  
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง Applied Physiology 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง Cellular and Molecular Physiology 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง Research in Physiology  
6 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา  
7 หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
8  หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

      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 
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        3.1.4  แผนการศึกษา  
     แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  วิชา  หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 338-511 สรีรวิทยา 1 3 
  338-512 สรีรวิทยา 2 3 
  338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา  1 
  338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3 
   รวม  10  
 ภาคการศึกษาที่ 2 338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  1 
  338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 1 
  338-651 วิทยานิพนธ์ 1 
  - วิชาเลือก 5 
   รวม 8 
   รวมตลอดปี 18 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 338-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1 
  338-651 วิทยานิพนธ์ 7 
   รวม  8 
 ภาคการศึกษาที่ 2 338-651 วิทยานิพนธ์ 10 
   รวม 10 
   รวมตลอดปี 18 
   ศึกษารายวิชา รวม 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
18 
18 

   รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 

                      หมายเหต ุ: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
                  หมวดวิชาบังคับ  

338-511  สรีรวิทยา 1       3(3-0-6) 
  Physiology I 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทรับ
ความรู้สึก ระบบรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ การท างานของสมองขั้นสูง ระบบต่อมไร้ท่อ 

Mechanisms and regulations of peripheral nervous system, autonomic nervous system,  
sensory system, special sensory system, motor system, higher brain function, endocrine system 

 
 



 

 

 12 

338-512  สรีรวิทยา 2                                                                    3(3-0-6) 
  Physiology II 

กลไกและการควบคุมการท างานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต
ระบบทางเดินอาหาร เมแทบอลิซึมและอุณหภูมิร่างกาย  

Mechanisms and regulations of muscular system, cardiovascular system, respiratory 
system, renal system, gastrointestinal system, metabolism and body temperature  

 
338-513  ปฏิบัติการสรีรวิทยา  1(0-3-0) 

  Physiology Laboratory 
การทดลองการท างานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย 
Experiments on function of nervous system, muscular system, cardiovascular system,  

respiratory system, renal system, gastrointestinal system and endocrine system through the use 
of animal models and human subjects under the ethical guidelines  

 
338-541  สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

  Molecular Cell Physiology 
ส่วนประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ การสังเคราะห์สารแมโครโมเลกุลภายในเซลล์ 

โมเลกุลโครงสร้าง การท างานระดับโมเลกุลของเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ออร์แกเนลล์  การปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ 
สัญญาณถ่ายทอดของเซลล์ วงจรชีวิตของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 

Biochemical components of a cell, metabolism, biosynthesis of macromolecules; 
molecular structures; functions of cell membrane and organelles; cell-cell interaction; cell 
signaling; cell cycle; cell differentiation; principle of immune system 

 
338-551  เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 

  Experimental Techniques in Physiology 
                        รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 และ 338-512  
     Prerequisite: 338-511 and 338-512 

จรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองและมนุษย์  หลักการ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาการ
ท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะและระบบพฤติกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับข้อมูลทางสรีรวิทยา  

Ethics of animal and human research; principles, methods and techniques for functional 
study of cells, tissues, organ systems and behavioral system; research methodology; statistical 
analysis and software for physiological data 
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338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Physiology I 
  รายวิชาบังคับก่อน: 338-511 และ 338-512  

     Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้องจากวารสารวิชาการ  
Presentation, discussion and responding to questions of interesting and current topics in 

physiology or related area from academic journals  
 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 

  Seminar in Physiology II 
  รายวิชาบังคับก่อน: 338-511 และ 338-512  

     Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางสรีรวิทยาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้องจากวารสารวิชาการ  
Presentation, discussion and responding to questions of interesting and current topics in 

physiology or related area from academic journals  
 
         หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาสรีรวิทยา 
          338-514  สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์                                                        1(1-0-2) 

     Physiology of Reproductive System 
การก าหนดเพศ พัฒนาการทางเพศ โครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการท างานและความผิดปกติของระบบ

สืบพันธุ์ การตั้งครรภ์ การคลอด การหลั่งน้ านม  
Sex determination; sex development; structure, functions, regulation and abnormality of 

reproductive system; pregnancy; parturition; lactation 
 

          338-521  ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
                       Neurobehavioral Science 
                       รายวิชาบงัคับก่อน: 338-511 
    Prerequisite: 338-511  
            ความสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาทกับพฤติกรรม การท างานของสมองในการตอบสนองต่อความกลัว 
ความวิตกกังวล ความเครียด ความซึมเศร้าและสิ่งเร้าภายนอก ยาที่ใช้รกัษา พ้ืนฐานทางชีวภาพของความพึงพอใจ  
การเสพติด พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมทางเพศ การเรียนรู้และความจ า บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ โรค
ของความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติของระบบประสาทแต่ก าเนิด 
           Relationship between neurotransmitters and behaviors; function of brain in responses to 
fear, anxiety, stress, depression and external stimuli; pharmacotherapy; biological bases of 
reward, addiction, feeding, sexual behaviors, learning and memory, personality, emotional 
expression, psychological diseases and congenital brain anomalies 
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338-522  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(2-0-4) 
 Advanced Physiology of Cardiovascular System 

                       รายวิชาบงัคับก่อน: 338-512  
     Prerequisite: 338-512 

กลไกการท างานและการควบคุมการท างานของหัวใจและหลอดเลือดระดับเซลล์ การไหลเวียนเลือด การ
ควบคุมความดันและการไหลของเลือดในร่างกายและอวัยวะส าคัญในภาวะปกติและผิดปกติ พยาธิสรีรวิทยาของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อย  

Mechanism of functions and regulations of the cardiovascular system at cellular level; 
blood circulation; regulation of blood pressure and flow in the body and vital organs in normal 
and abnormal conditions; common pathophysiology of the cardiovascular system 

 
338-523  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 2(2-0-4) 

 Advanced Physiology of Respiratory System 
                       รายวิชาบงัคับก่อน: 338-512 
     Prerequisite: 338-512 

หน้าที่ของระบบหายใจ กลศาสตร์การหายใจ กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดและเนื้อเยื่อ กลไกการ
ท างานระดับเซลล์ของทางเดินอากาศและปอด ศูนย์หายใจและกลไกการควบคุมการท างานของระบบหายใจ 
พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจที่พบบ่อย  

Functions of the respiratory system; mechanics of breathing; mechanisms of gas 
exchange at the lungs and peripheral tissues; cellular mechanisms of airways and lung 
functions; respiratory center and regulatory mechanisms of the respiratory system; common 
pathophysiology of the respiratory system 

  
338-524  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 2(2-0-4) 

 Advanced Physiology of Renal System  
 รายวิชาบังคับก่อน: 338-512 

     Prerequisite: 338-512 
กล ไกการท า ง านของ ไต ในกระบวนการสร้ า งปั สส าวะ  การควบคุ มดุ ลน้ า และ เกลื อแร่  

การรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย การควบคุมการท างานของไตโดยฮอร์โมน การขับถ่ายปัสสาวะ 
พยาธิสรีรวิทยาของระบบไตและระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

Mechanisms of urine production; regulations of body fluid and electrolyte balance; 
regulations of body acid-base balance; hormonal control of kidney functions; micturition reflex; 
common pathophysiology of the renal system and urination 
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338-525  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร 2(2-0-4) 
 Advanced Physiology of Gastrointestinal System 
 รายวิชาบังคับก่อน: 338-512  

     Prerequisite: 338-512 
          กลไกและการควบคุมการเคลื่อนไหว การคัดหลั่ง การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร น้ าและอิเล็กโทรไลต์
ของระบบทางเดินอาหาร การท างานของตับและทางเดินน้ าดี ตับอ่อน และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
ระบบทางเดินอาหาร พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย  

Mechanisms and regulations of the gastrointestinal motility, secretion, digestion and 
absorption of nutrients, water and electrolytes; hepatobiliary functions; pancreatic functions; 
hormones involving gastrointestinal tract functions; common pathophysiology of the 
gastrointestinal system 

 
338-526  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 2(2-0-4) 

 Advanced Physiology of Endocrine System 
 รายวิชาบังคับก่อน: 338-511  
 Prerequisite: 338-511 

กลไกการควบคุมการสร้างและการหลั่งฮอร์โมน การออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพ่ือคงภาวะธ ารงดุลของ
ร่างกาย พยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย  

Mechanisms and regulations of hormonal synthesis and secretion; hormonal actions 
pertaining to body homeostasis; common pathophysiology of the endocrine system 

 
338-527 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนื้อ                                           1(1-0-2) 

  Advanced Physiology of Muscular System 
  รายวิชาบังคับก่อน: 338-512  

    Prerequisite: 338-512 
ลักษณะของกล้ามเนื้อ กลไกและการควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อในระดับโมเลกุล พยาธิสรีรวิทยาใน

ระบบกล้ามเนื้อที่พบบ่อย เทคนิคและวิธีวิจัยทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ  
Characteristics of muscles; mechanisms and regulation of muscular functions at 

molecular levels; common pathophysiology of muscles, techniques and research 
methodologies of muscular system  
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338-531  สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย  2(2-0-4) 
  Physiology of Exercise  
  รายวิชาบังคับก่อน: 338-511 และ 338-512 
  Prerequisite: 338-511 and 338-512 

การใช้พลังงาน กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกควบคุมทางชีวเคมีที่เกิดข้ึนในขณะออกก าลังกาย  
การท างานและกลไกที่เกิดขึ้นในการปรับตัวของอวัยวะต่าง ๆ จากการออกก าลังกาย การปรับตัวของกระบวนการ
เมแทบอลิซึมที่เป็นผลมาจากการฝึกออกก าลังกาย หลักการและวิธีการฝึกซ้อมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย การวัดสมรรถภาพของร่างกาย 

Energy utilization, metabolism and biochemical control mechanisms during exercise; 
function and mechanism of adaptation of various organs to exercise; biochemical adaptations 
from exercise training; principles and training methods for increasing the strength of muscles 
and maximal rate of oxygen consumption; physical fitness testing 

 
338-532 การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 2(2-0-4) 
            Signal Processing of Electrical Brain Wave 
            รายวิชาบังคับก่อน: 338-511 

    Prerequisite: 338-511 
ลักษณะทั่วไปของคลื่นไฟฟ้าสมอง เทคนิคการบันทึก วงจรประสาทและเครือข่ายประสาท รูปแบบของ

คลื่นไฟฟ้าสมองที่ปกติและผิดปกติ พ้ืนฐานของการประมวลผลสัญญาณ แมตแล็บส าหรับการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
สมอง โปรแกรมการคัดกรองสัญญาณ โปรแกรมการแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว  

General aspects of electrical brain wave; recording techniques; neural circuits and 
neuronal networks; patterns of normal and abnormal EEG; fundamentals of EEG signal 
processing; MatLab for brain signal analysis; program for signal filtering; Fast Fourier transform 
programming  

 
338-533  สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 

  Physiology of Membrane Transport  
             รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 และ 338-512 

  Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การขนส่งโมเลกุลและไอออนผ่านแผ่นเยื่อ การท างานของแผ่นเยื่อ การควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านแผ่นเยื่อ

ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย    
Transport processes of molecules and ions across the membrane; physiological function 

of the membrane; regulation of membrane transport in various tissues 
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          338-542  การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวิจัยทางสรีรวิทยา 1(1-0-2) 
                       Cell Culture for Physiological Research  

การเพาะเลี้ยงเซลล์ กลไกการท างานระดับเซลล์และชีวโมเลกุล 
Cells culture, mechanisms in cellular and biomolecular levels   
 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1        1(1-0-2) 
             Special Topics in Physiology I 
             รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 หรือ 338-512 

  Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
             Special Topics in Physiology II 
             รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 หรือ 338-512  

  Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
             Special Topics in Physiology III 
             รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 หรือ 338-512  

  Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 
 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4  1(1-0-2) 
             Special Topics in Physiology IV 
             รายวิชาบังคับก่อน : 338-511 หรือ 338-512  

  Prerequisite: 338-511 and 338-512 
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและการค้นพบใหม่ทางสรีรวิทยา 
Lecture and discussion on interesting topics and new discoveries in physiology 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่มีรายวิชาบังคับก่อนของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาสรีรวิทยา 

           รายวชิาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

338-651  วิทยานิพนธ์         18(0-54-0) 
      Thesis 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในหัวข้อเรื่องทางสรีรวิทยาโดยการดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Studies, investigates, researches on physiology under supervision of the supervisor(s) 
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     3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
ที ่ เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

1 รองศาสตราจารย์ นางศิริพันธุ์  หิรัญญะชาติธาดา วท.บ. (ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 
2522 
วท.ม. (สรีรวิทยา), ม.มหิดล, 2526 
Ph.D. (Medicine), The U. of  
Melbourne, Australia, 2540 

ดูภาคผนวก ง 

2 รองศาสตราจารย์ นายเอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์ วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด), ม.เชียงใหม่, 
2534 
วท.ม (ประสาทวิทยาศาสตร์),  
ม.มหิดล, 2540 
Ph.D. (Neuroscience), The U. of 
Edinburgh, U.K., 2545 

ดูภาคผนวก ง 

3 อาจารย์ นางสาวพิศเรศ  คุ่ยต่วน วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
ปร.ด. (สรีรวิทยา), ม.มหิดล, 2556 

ดูภาคผนวก ง 

4 อาจารย์ นางสาวพิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน วท.บ. (ชีววิทยา), ม.ศิลปากร, 2538 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์),  
ม.มหิดล, 2541 
ปร.ด. (ชีวเวชเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

ดูภาคผนวก ง 

5 อาจารย์ นางสาวฐาปนี  เริงฤทธิ์ วท.บ. (กายภาพบ าบัด), ม.ขอนแก่น 
2551 
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), 
ม.ขอนแก่น, 2553 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), 
ม. ขอนแก่น, 2558 

ดูภาคผนวก ง 

     3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
         อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศและมี

คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  (ถ้ามี)

ไม่มี

5. ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี)

5.1 ค าอธิบายโดยยอ
 5.1.1 จัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษาท่ี 1 
5.1.2 จัดท าและน าเสนอรายงานความก้า วหน้าการท าวิจัยเ พ่ือวิทยานิพนธ์  เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 



20 

5.1.3 ด าเนินการวิจัย จัดท าวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

5.1.4 น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาในหลักสูตรต้องมกีารน าเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง  

5.1.5 ด าเนินการให้ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
5.2.2 มีความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดความรู้ในงานวิจัยด้านสรีรวิทยา 
5.2.3 ค้นคว้า วางแผน ประเมิน และวิเคราะห์เทคนิคการวิจัยโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางสรีรวิทยาเพ่ือ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ

แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5.2.5 มีทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ แปล

ความหมาย เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของงานวิจัย และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทาง
วิชาการได้ 

5.3 ชวงเวลา 
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 1 จนส าเร็จการศึกษา 

5.4 จ านวนหนวยกิต 
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาฯ จัดปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน และด าเนินการเกี่ยวกับ

รายวิชาวิทยานิพนธ์ รวมถึงแนะน าคณาจารย์และบุคลากรภาควิชา งานวิจัยที่ อาจารย์สนใจ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าท่ัวไป รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชา 

5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์  
5.5.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลัก 
5.5.5 นักศึกษาจัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ เขียนรายงานผลการวิจัย จัดเตรียมและใช้สื่อต่าง ๆ เ พ่ือ

น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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5.5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.5.7 น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการสอบ

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.5.8 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.5.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยได้ผลดี และมีระยะเวลาที่เหมาะสมตามก าหนด
ของหลักสูตร 

5.6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

5.6.3 มีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ท าหน้าทีป่ระเมินผลงานวิจัยเมื่อนักศึกษาได้ด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว 

5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประเมินผลด้วย
ความเห็นให้ผ่านและให้สัญลักษณ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.6.5 กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน นักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 
หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง และได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้าน

สรีรวิทยาและงานวิจยั 
1. จัดให้มีการการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบ active learning การ

น าเสนอ การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน 
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท าปฏิบัติการ เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางสรีรวิทยา เพื่อ

ใช้สร้างและแก้ปัญหาการวิจัย 
2. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัย

สมัยใหม่และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในงานค้นคว้าวิจัย และเผยแพรไ่ดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทางสรีรวิทยาและ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

2. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
3. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. สามารถสร้างงานวิจัยด้วยตนเอง  1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีการออกแบบการวิจัย 
2. จัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติที่ประกอบด้วยการน าเสนอโครงการวิจัยจ าลอง 
3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัยและสามารถปรับเปลี่ยนแผนการวิจัย

ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

งานวิจัย และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นบางรายวิชา  
2. ก าหนดให้ใช้ต ารา/วารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้  
3. ก าหนดให้เขียนรายงาน/การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษเป็นบางรายวิชา 
4. ผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะ/

มหาวิทยาลัย 
5. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการสืบค้นความรู้
วิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร 

1. ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร และเขียนรายงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
6. มีการวางแผนการท างาน การ

ติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกับผูอ้ื่น มี
มนุษยสัมพันธ์ มีคณุธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม  
2. จัดกิจกรรมให้เข้าร่วมงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตามที่คณะ/

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
3. เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตโดยอาจารย์

ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง 
4. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่บริการประชาชน 
5. สนับสนุนและส่งเสรมิให้นักศึกษาจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการ

ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งด้านวิชาการ การมีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม  โดย

เคารพในสิทธิมนุษยชน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง 
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4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ค านึงถึงประโยชน์
ของสังคมมากกว่าของตนเอง 
        2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) เน้นการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีการแต่งกายและความประพฤติท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
3) ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมแนวปฏิบัติในการถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

และรู้จักบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
5) มีการยกย่องและประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มนุษย์ และจริยธรรมการตีพิมพ์ 

     2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีการประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ 

มอบหมาย การเข้าร่วมสัมมนา การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
2) มีการประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3) มีการประเมินพฤติกรรมการเรียนและการสอบ  
4) มีจรรยาบรรณการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    2.2  ความรู้ 
     2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาสรีรวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เป็นสากลและทันสมัย 
2) มีความรู้และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางสรีรวิทยาเฉพาะทางอย่างน้อย 1 

สาขา และสามารถเชื่อมโยงกับความรู้กับสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 
3) สามารถน าความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยามาสร้างงานวิจัยได้ 
4) สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัยสู่สังคม 

      2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดให้มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การน าเสนอ การท าปฏิบัติการ การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน เป็นต้น 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากการท าปฏิบัติการ เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางสรีรวิทยา เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนและการแก้ปัญหาโจทย์วิจัย 
3) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและ/หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4) ก าหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับประเทศหรือนานาชาติ  หรือ 

proceedings อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การรายงาน การน าเสนอการ
สัมมนาและการน าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

2)  ประเมินจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
3)  ประเมินผลจากการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือ

นานาชาติ 
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4) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลมาตรฐาน 
หรือ proceedings  

    2.3  ทักษะทางปัญญา 
    2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถค้นคว้า ตีความ ประเมิน วิเคราะห์เทคนิคการทดลองและผลการวิจัย เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ 

2)  มีความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการท างานวิจัยอย่างมีระบบ และมีการบริหารจัดการ
งานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยาในการแก้ปัญหาการ
ท างานวิจัยอย่างเหมาะสม 
        2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือฝึกทักษะการค้นคว้า การ
ตีความและการประเมินผลการวิจัย 

2)  จัดให้มีการน าเสนอ การวิจารณ์แลกเปลี่ยนความรู้ของงานวิจัย 
3)  จัดให้มีการวิเคราะห์และวางแผนการท าวิจัย 
4)  มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร  
5)  ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยผ่านการประเมินจากกรรมการจัดงานประชุม

วิชาการ 
6)  ก าหนดให้เขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

        2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ 
2) มีผลสัมฤทธิ์จากการน าเสนอและเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

    2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความคิดริเริ่ม สามารถชี้น า วิเคราะห์ แก้ปัญหา สื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติของข้อมูลเชิง
วิชาการกับบุคคลในสาขาวิชาการเดียวกันหรือสาขาอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อการท างานของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่สังคม 
4) มีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
       บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
2) ก าหนดให้เข้าร่วมงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามท่ีคณะหรอืมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ

องค์กรในรายวิชาต่าง ๆ 
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4) จัดให้นักศึกษาจัดท าโครงการด้านต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของ
มหาวิทยาลัย 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
  รับผิดชอบ 

1) ประเมินจ านวนโครงการที่นักศึกษาด าเนินการเป็นกลุ่ม 
2) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมและเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมและซักถามในขณะเรียนและท ากิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อกิจกรรมทางวิชาการที่จัดให้นักศึกษาเข้า

ร่วม 
    2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนและงานวิจัยได้ 

2) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสรีรวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ทันสมัย เพ่ือรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
ประยุกต์ใช้ 

3) สามารถสื่อสารทั้งการน าเสนอ การพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีรายวิชาที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายและเหมาะสม 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน  
4) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีการประเมินทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) มีการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานทางวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม  โดยเคารพใน
สิทธิมนุษยชน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง 
4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ค านึงถึงประโยชน์ของสังคม

มากกว่าของตนเอง 
 2.  ความรู้ 

1) มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาสรีรวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เป็นสากลและทันสมัย 
2) มีความรู้และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางสรีรวิทยาเฉพาะทางอย่างน้อย 1 สาขา 

และสามารถเชื่อมโยงกับความรู้กับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
3) สามารถน าความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยามาสร้างงานวิจัยได้ 
4) สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัยสู่สังคม 

 3.  ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถค้นคว้า ตีความ ประเมิน วิเคราะห์เทคนิคการทดลองและผลการวิจัย เพ่ือใช้เป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาองค์ความรู้ 
2) มีความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการท างานวิจัยอย่างมีระบบ และมีการบริหารจัดการงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยาในการแก้ปัญหาการท างาน

วิจัยอย่างเหมาะสม 
 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความคิดริเริ่ม สามารถชี้น า วิเคราะห์ แก้ปัญหา สื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติของข้อมูลเชิงวิชาการ
กับบุคคลในสาขาวิชาการเดียวกันหรือสาขาอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อการท างานของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่สังคม 
4) มีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนและงานวิจัยได้ 
2) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสรีรวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ทันสมัย เพ่ือรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
ประยุกต์ใช้ 

3) สามารถสื่อสารทั้งการน าเสนอ การพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
338-511  สรีรวิทยา 1                    

338-512  สรีรวิทยา 2                    

338-513  ปฏิบัติการสรรีวิทยา                    

338-514  สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ ์                    

338-521  ประสาทพฤติกรรมศาสตร ์                    

338-522  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด                    

338-523  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ                    

338-524  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต                    

338-525  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร                    

338-526  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ                    

338-527  สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนื้อ                    

338-531  สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย                    

338-532  การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง                     

338-533  สรีรวิทยาของการขนสง่ผ่านแผ่นเยื่อ                    

338-541  สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล                    

338-542  การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวิจยัทางสรรีวิทยา                    

338-551  เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา                    

338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1                     

338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2                    

338-651  วิทยานิพนธ ์                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1                    

338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2                     

338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3                     

338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4                    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
กรรมการรายวิชาซึ่งประกอบด้วยผู้ประสานงานวิชาและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1.1 ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนโดยดูจากผลการเรียนรายวิชา ผลการประเมินรายวิชาจาก

นักศึกษา และระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาทุกปี 
2.1.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง รวมทั้งเทียบเคียง

กับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทาง
วิชาการ 

2.1.3 ในระดับหลักสูตร มีกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2.1.4 ความเห็นจากคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 การได้งานท าของมหาบัณฑิต รวมทั้งความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ

มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2.2.2 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร  
2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

3.  เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย   
    สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และต้อง 

3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3.3 มีผลงานตีพิมพ์หรือผลงานอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา 
3.4 ข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม  

1.1  การจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการเตรียมการสอน การจัดการ  
เรียนการสอนในหลักสูตรและงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งด้านประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1.2  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
และการมีจรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.3  สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วม
อบรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่ จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.4  ภาควิชาสนับสนุนครุภัณฑ์พ้ืนฐานและใช้ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้งานวิจัยของอาจารย์
ใหม่สามารถเริ่มต้นได้ และผลักดันการขอทุนวิจัย  

1.5  สนับสนุนการเข้าอบรมการพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย เพ่ือให้มีการพัฒนาด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่ทันสมัย เพ่ือประโยชน์ส าหรับการสอนรายวิชาและด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด  การประเมินผล การ

ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 
2.1.2 จัดให้มีกลุ่มผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตร เพ่ือให้มีการท างานร่วมกันและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และท าหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชา 
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ท่านอื่นนอกเหนือจากรายวิชาที่ตนเอง

รับผิดชอบ เพื่อประยุกต์ความรู้และพัฒนาทักษะการสอน 
2.1.4 ก าหนดให้คณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาและการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรม หรือการประชุมสัมมนาวิชาการ 
หรอืน าเสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้นภายในประเทศหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2.2  ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ต้องท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ 

2.2.3  ก าหนดให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานสกอ.  

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง 
 ประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ 
 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งได้รับ 
 การแต่งตั้งโดยภาควิชาสรีรวิทยา จ านวน 
 ไม่น้อยกว่า 3 คน 
2. มีการประเมินผลด าเนินการของรายวิชา 
 ในหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาการ 
 จัดการเรียนการสอนทุกปี 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง 
 ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตามสกอ . 
 ก าหนด มีความทันสมัย และมีการ 
 ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุก 5 ปี 
2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน 
 หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
3. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 

2. มีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความทันสมัยและเน้น
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ค้นคว้าหาความรู้และสร้าง
งานวิจัยด้วยตนเอง  

1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไป 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา - 
 นครินทร์ 
2. มีการวางแผน การติดตาม และการ 
 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก 
 รายวิชาทุกภาคการศึกษา เพื่อให้มี 
 คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
 รายวิชาและหลักสูตร 
3. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดย 
 นักศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา 
 ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้า 
 ร่วมการอบรม การพัฒนาการเรียนการ 
 สอน การเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน 
 และต่างประเทศ 

1. จ านวนรายวิชาที่มี กิ จกรรมให้ 
 นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย 
 ด้วยตนเอง 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ 
 และประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
 ฝึกอบรม 
3. จ านวนนักศึกษาที่ประเมินและผล 
 การประเมินการเรี ยนการสอน 
 รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดย 
 นักศึกษา 
4. จ านวนอาจารย์ที่ประเมินและผลการ 
 ประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 

3.  หลักสูตรได้มาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษา งานวิจัย
เพื่ อ วิ ทยานิพนธ์  แล ะ
มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติ
ต ามวั ต ถุ ประส งค์ ขอ ง
หลักสูตร 

1. มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีความรู้ ความ 
 เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการท า 
 วิจัย 
2. ก าหนดแผนและแนวทางการท าวิทยา-  
 นิพนธ์ และมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มี 
 ประสบการณ์และความเช่ียวชาญตาม 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของ
 อาจ า รย์ ป ร ะจ า หลั ก สู ต รที่ ไ ด้
 มาตรฐานสกอ. 
2. จ านวนการสอบผ่ าน โครงร่ า ง
 วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายในเวลา 
 ที่หลักสูตรก าหนด 
3. จ านวนการสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ
 ของนักศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร
 ก าหนด 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. การเสนอความกา้วหน้างานวิจยัของ

นักศกึษาทุกภาคการศึกษา 
5. จ านวนการน าเสนอผลงานและการ

ตีพิมพ/์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา ตามเงื่อนไขของ
ทุนการศึกษาและตามระเบยีบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

6. จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล 

7. จ านวนมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

8. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ์

2. บัณฑิต   
    2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตทุกปีที่
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพ่ือ
หาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
    2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ลั กษณะและ
จ านวนผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

3. นักศึกษา   
    3.1  การรับนักศึกษา  
          คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรก าหนดวิ ธี ก ารรั บนั กศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดมความเห็นเพ่ือประเมิน
วิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ และยังส ารวจความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
พิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 
    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียน ตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเรื่อง
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น อาจาร์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกว่านักศึกษามีอาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2) อาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการท าวิจัยและเรื่องอ่ืน ๆ ตาม
ความจ าเป็น 
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3) หลักสูตรฯ  จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมี
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง 

4) ก าหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 

5) ผู้ประสานงานวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก าหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6) ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
จัดท า มคอ.5 เพ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการเรียนการสอบตามที่ก าหนด 
    3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรในเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล และเรื่องอ่ืน ๆ 

4.  คณาจารย์    
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
      การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
พิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
อบรมสัมมนา การดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และยังส ารวจความเห็นของ
อาจารย์ในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปราย
เพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

4) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นในหมวด 6 การ
พัฒนาอาจารย์ 
      4.2  คุณภาพอาจารย์  
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุก
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ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และอภิปรายเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 
     4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์   
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง 
แผนสรรหา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจรย์
ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ 
และอภิรายเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป              

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
     5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ามคอ.3 และก าหนดผู้สอนที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือ

ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้อง
สอดคล้องกับความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
  5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีปัญหา 
     5.3  การประเมินผู้เรียน  
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ในมคอ.2 
ของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบกลไก หรือแนวทางการ
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  การบริหารงบประมาณ 

ภาควิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากคณะฯ/
มหาวิทยาลัย ซึ่งภาควิชาฯ ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นพื้นฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและการวิจัย  จัดสรรค่าใช้จ่าย
เพ่ือการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
     6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 6.2.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยพร้อมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของภาควิชาฯ ของ  

คณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 6.2.2  หอ้งสมุด 
  ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดภาควิชาสรีรวิทยา มีหนังสือ ต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป ซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติในสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับให้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนและการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
     6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 6.3.1 ภาควิชาฯ ประสานงานและเสนอส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและต ารา
ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 6.3.2 จัดหาสื่อการสอน และเครื่องมือส าหรับค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ และจุดเชื่อมต่อรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 6.3.3 จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและทันสมัย ให้เพียงพอส าหรับการวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากร 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีต ารา หนังสือ และ

วารสารต่าง ๆ ทาง
สรีรวิทยาและสาขาท่ี
เกี่ยวข้องเพียงพอ 

1. นักศึกษา และอาจารย์แจ้งข้อมูลการ
ขาดแคลนต ารา วารสารให้ภาควิชาฯ 
ด าเนินการจัดหา 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อการใช้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ้

2. มีการบริหารจัดการการใช้
วัสดุและครภุัณฑ์ส าหรับ
ด าเนินการวิจยัเพื่อ
วิทยานิพนธ ์

1. มีการวางแผนการจัดหา และการใช้
สอยวัสดุ และครุภณัฑ์ร่วมกันใน
ภาควิชาฯ 

2. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่แจ้ง
ข้อมูลปัญหา/อุปสรรคการใช้วัสดุ และ
ครุภณัฑ์ในภาควิชาฯ  

1. ข้อมูลการใช้ครุภณัฑ์ในภาควิชาฯ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

และอาจารย์ต่อการใช้วัสดุ และ
ครุภณัฑ์ในการวิจัย 

3. มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม
และเพียงพอ 

1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรยีน และ
ห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 

2. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ห้องฯ ให้ข้อมูลด้านคณุภาพและ
ปัญหาการใช้ห้องเรยีน และ
ห้องปฏิบัติการ 

1. ข้อมูลการใช้ห้องฯ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะต่อการใช้ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตรเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมค.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
ก าหนด ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรปีท่ีผ่านมา 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑติใหม่ที่มตี่อ 
     คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 
 X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑติที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  
 X X 

13. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 60  

X X X X X 

14. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก ทุกคนมีโครงการวิจัยและไดร้ับ 
     การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  

 X X X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี



 

 

37 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 

3) การประเมินจากการสอบย่อย ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เพ่ือท าการปรับปรุงวิธีการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการด าเนินการวิจัยของนักศึกษา  

5) การประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาแบบออนไลน์ที่คณะจัดท าขึ้น 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบ
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 

2)  การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
3) การประเมินทักษะของอาจารย์ โดยคณะผู้บริหารภาควิชา/กรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เมื่อ

ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน  
2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
2.3 การประเมินโดยมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ 

ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
2.4 การประเมินผลโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของ

มหาบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง

โดยมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 1 คน  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร  
4.1 อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินการจัดการรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีการด าเนินการทุกปี

มาทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
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4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ 
ทีก่ าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สอน ศิษย์เก่าและผู้ใช้มหาบัณฑิต มาทบทวน 
พิจารณา และน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
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                                            ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
ส่วนที่ 1 หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

3.1.3.1 รายวิชา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1. รหัสวิชามีทั้ง 338- และ 339- 1. ปรับรหัสวิชาใหมเ่ป็น 338- ทุกรายวิชา 
2. รายวิชามีจ านวน 23 รายวิชา ดังนี ้
338-511 สรีรวิทยา 1 
338-512 สรีรวิทยา 2 
338-513 ปฏิบัติการสรรีวิทยา 
338-581 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกลุ 
338-591 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 
339-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 
339-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 
338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
338-534 ประสาทพฤติกรรมศาสตร ์
338-541 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบประสาทอัตโนมัต ิ
338-542 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
338-544 สรีรวิทยาพัฒนาการของระบบประสาท 
338-546 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 
338-547 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 
338-549 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 
338-585   สรีรวิทยาระดับโมเลกลุของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ 
 และเซลล์บุผิวหลอดเลือด 
338-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 
338-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 
338-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 
338-674 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 
338-675 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 5 
338-676 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 6 
338-691 วิทยานิพนธ ์

    

2. รายวิชามีจ านวน 24 รายวิชา ดังนี ้
338-511 สรีรวิทยา 1 
338-512 สรีรวิทยา 2 
338-513 ปฏิบัติการสรรีวิทยา 
338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกลุ 
338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 
338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 
338-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 
338-514 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ 
338-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร ์
338-522 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด  
338-523 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 
338-524 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 
338-525 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร 
338-526 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 
338-527 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนือ้ 
338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
338-532 การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 
338-533 สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 
338-542 การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวจิยัทางสรีรวิทยา 
338-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 
338-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 
338-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 
338-674 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 
338-651 วิทยานิพนธ ์
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ส่วนที่ 2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรมเและ
จริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและ
ด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่ เป็น
รากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่   สู่ความเป็น
สากลและพร้อมที่จะแข่งขัน  ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศ เป็น
นักวิชาการที่มีความรู้ทางสรีรวิทยาและสาขาที่
เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 
คงเดิม 

 

1.2  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
      สรีรวิทยาเป็นสหศาสตร์ที่อาศัยความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงต่าง ๆ ในการ
อธิบายการท างานและกลไกการท างานของ
สิ่งมีชีวิตทั้งในระดับพฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อ 
รวมไปถึงระดับเซลล์และโมเลกุล จึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ 
ปัจจุบันความรู้ทางสรีรวิทยาได้ก้าวหน้าไปในระดับ
หนึ่งตามการพัฒนาด้านเครื่องมือและเทคนิคการ
วิจัย  อย่างไรก็ตามการอธิบายกลไกการท างานของ
ร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ยัง
ต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก
มาก 
    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เล็งความส าคัญของการศึกษาทางสรีรวิทยา ดังจะ
เห็นได้จากการจัดให้สาขาวิชาสรีรวิทยาเป็นสาขา
หนึ่งที่ขาดแคลนผู้มีความรู้ในระดับปริญญาเอก 
และให้การสนับสนุนการศึกษารวมทั้งทุนการศึกษา
ใ น ร ะ ดั บ ม ห า บั ณ ฑิ ต ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย
เพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีความพร้อมในการผลิต
มหาบัณฑิตเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับดษุฎี
บัณฑิต   โดยจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
และมีการปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550  
ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยามีคณาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและมีประสบการณ์ท างานวิจัยตามเกณฑ์

 
      สรีรวิทยาเป็นศาสตร์ที่อาศัยความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงต่าง ๆ ในการ
อธิบายการท างานและกลไกการท างานของ
สิ่งมีชีวิตทั้งในระดับพฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อ 
รวมไปถึงระดับเซลล์และโมเลกุล จึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ 
ปัจจุบันความรู้ทางสรีรวิทยาได้ก้าวหน้าไปใน
ระดับหนึ่งตามการพัฒนาด้านเครื่องมือและ
เทคนิคการวิจัย  อย่างไรก็ตามการอธิบายกลไก
การท างานของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ในระดับ
ต่าง ๆ ยังต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกที่ต้องศึกษา
เพิ่มเติมอีกมาก  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาทาง
สรีรวิทยา ดังจะเห็นได้จากการจัดให้สาขาวิชา
สรีรวิทยาเป็นสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนผู้มีความรู้
ในระดับปริญญาเอก และให้การสนับสนุน
การศึ กษารวมทั้ งทุ นการศึ กษา ในระดั บ
มหาบัณฑิตภายในประเทศ มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่ง
เดียวในภาคใต้ที่มีความพร้อมในการผลิต
มหาบัณฑิตเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  โดยจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
และมีการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550  
ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยามีคณาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน และ

 
 ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
มาตรฐาน สกอ. ในการจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จ านวน 5 คน มีการผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง   โดยผลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 14 คน ส าเร็จ
การศึกษาแล้วจ านวน 9 คน ปัจจุบันประกอบ
อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย
พยาบาล และสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
      นอกจากนี้ เนื่องจากความรู้ทางวิชาการสาขา
สรีรวิทยาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  
การจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ควรมีมาตรฐานในระดับสากล  จึ ง
เห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางสรีรวิทยาให้มีความรู้ก้าวหน้าในเชิงลึกตาม
มาตรฐานสากล 
      นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
สุขภาพท่ีก าลังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ประเทศ ไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ได้ศึกษาและ
เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยทาง
สรีรวิทยาในระดับสูงขึ้นทั้งทางทฤษฎีและการวิจัย 
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจัย สร้าง
งานวิจัยเพื่อความเข้าใจและแก้ปัญหาภาวะความ
ผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและ
โรคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และน าผลงานวิจัยที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการรวมทั้ง
สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงรูปธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม 

เนื่ อ งจากข้อ ได้ เ ปรี ยบประการหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของภาคใต้ เป็นโอกาสให้บุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต้สามารถใช้
หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถใน
ระดับสูง นอกจากน้ีการที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) 
จึงมีขอ้ได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างประเทศ
การจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่งผลให้
งานวิจัยด้านสรีรวิทยามีโอกาสพัฒนาได้เร็วยิ่งข้ึน 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน มี
ประสบการณ์ท างานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงาน สกอ. ในการจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท มีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
โดยผลการด า เนินงานของหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 21 
คน ส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน 16 คน ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาล และสถาบันในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นอกจากนี้ เนื่องจากความรู้ทางวิชาการ
สาขาสรีรวิทยาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็น
อ ย่ า ง ม า ก   ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีมาตรฐานใน
ระดับสากล จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทาง
สรีรวิทยาให้มีความรู้ก้าวหน้าในเชิงลึกตาม
มาตรฐานสากล  อีกทั้งการปรับปรุงหลักสูตรยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและสุขภาพที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์
ในงานวิจัยทางสรีรวิทยาในระดับสูงขึ้นทั้งทาง
ทฤษฎีและการวิจัย สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการวิจัย สร้างงานวิจัย เพื่อความ
เข้าใจและแก้ปัญหาภาวะความผิดปกติของ
ร่างกายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ 
ได้ ด้ วยตนเอง  และน าผลงานวิ จั ยที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการรวมทั้ง
สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงรูปธรรมให้แก่
ชุมชนและสังคม 

เนื่องจากข้อได้เปรียบประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของภาคใต้ เป็นโอกาสให้บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต้สามารถใช้
หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ
ในระดับสูง นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-
อินโดนีเซีย) จึงมีข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ
ระหว่างประเทศ การจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ส่งผลให้งานวิจัยด้านสรีรวิทยามีโอกาส
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
พัฒนาได้เร็วยิ่งข้ึน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑติที่มีความรู้ มี

คุณธรรมและจรยิธรรม มีความสามารถ
ระดับสูงทางด้านสรีรวิทยา ทั้งทาง
ทฤษฎีและการวจิัย เพื่อสร้างงานวิจัย
อันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านสรรีวิทยา สามารถเรยีนรู้
เทคโนโลยีของงานวิจัยสมยัใหม่และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงาน
ค้นคว้าวิจัยและเผยแพรไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3.2 เพื่อผลติมหาบณัฑติสาขาวิชาสรีรวิทยา
ที่สามารถสร้างงานวิจัยไดด้้วยตนเอง
และสามารถถ่ายทอดงานวิจัย เพื่อ
รองรับความต้องการภายในประเทศ 
เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มจ านวนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรดา้น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีปฏิบตัิงานในหน่วยงานตา่ง ๆ 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใตไ้ด้
เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองใน
สถาบันที่อยู่ในท้องถิ่น และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาต่างชาติเลือกศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
1.3.1 เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตที่มี

คุณธรรม และจริยธรรม 
1.3.2 เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตที่มี

ความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัยด้าน
สรีรวิทยา รวมทั้งสร้างงานวิจัยอันน าไปสู่
องค์ความรู้ใหม ่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ของงานวิจัยสมัยใหม่และประยุกตใ์ช้
พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และ
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ
ในภาคใต้ตอนลา่ง สามารถใช้หลักสูตรนี้
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถใน
ระดับสูง 

 
ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรฯ ใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานของ
สกอ./กลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์/
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
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ส่วนที่ 3  หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 - การเปรียบเทียบแผนการศึกษา และหมวดรายวิชาเลือก  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 
338-511 สรีรวิทยา 1                             3 นก. 
338-512 สรรีวิทยา 2 3 นก. 
338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา                   1 นก. 
338-581 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุล    3 นก. 

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 
338-511 สรีรวิทยา 1                            3 นก. 
338-512 สรรีวิทยา 2 3 นก. 
338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา                   1 นก. 
338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุล    3 นก. 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับรหัสวิชาใหม่ตามระบบ
การจัดเรียงตัวเลขแบบใหม่ 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
338-591 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา    1 นก. 
339-561 สัมมนาทางสรรีวิทยา 1              1 นก. 
338-691 วิทยานิพนธ์                            1 นก. 
- วิชาเลือก                                          5 นก. 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา    1 นก. 
338-561 สัมมนาทางสรรีวิทยา 1              1 นก. 
338-651 วิทยานิพนธ์                            1 นก. 
วิชาเลือก                                           5 นก. 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
339-562 สัมมนาทางสรรีวิทยา 2              1 นก. 
338-691 วิทยานิพนธ์                            7 นก. 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
338-562 สัมมนาทางสรรีวิทยา 2              1 นก. 
338-651 วิทยานิพนธ์                            7 นก. 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
338-691 วิทยานิพนธ์                          10 นก. 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
338-651 วิทยานิพนธ์                         10  นก. 
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 - หมวดรายวิชาเลือกในสาขาวิชาสรีรวิทยา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

- - - 338-514 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 1 นก. เพิ่มรายวิชา
ใหม่เพื่อให้มี
เนื้อหาเฉพาะ
ทางเพิ่มขึ้น 

338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลัง
กาย 

2 นก. คงเดิม - 

338-534 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 2 นก. 338-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 2 นก. ปรับรหัสวิชา
ใหม่ตามระบบ
การจัดเรียง
ตัวเลขแบบใหม่ 

338-541 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ 

2 นก. - - - ตัดออก
เนื่องจากไม่มี
การเปิดสอน 

338-542 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

2 นก. 338-522 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 

2 นก. ปรับรหัสวิชา
ใหม่ตามระบบ
การจัดเรียง
ตัวเลขแบบใหม่ 

338-544 สรีรวิทยาพัฒนาการของ
ระบบประสาท  

2 นก. - - - ตัดออก
เนื่องจากไม่มี
การเปิดสอน 

338-546 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบ
หายใจ 

2 นก. 338-523 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 2 นก. ปรับรหัสวิชา
ใหม่ตามระบบ
การจัดเรียง
ตัวเลขแบบใหม่ 

338-547 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 2 นก. 338-524 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 2 นก. ปรับรหัสวิชา
ใหม่ตามระบบ
การจัดเรียง
ตัวเลขแบบใหม่ 

- - - 338-525 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดิน
อาหาร 

2 นก. เพิ่มรายวิชา
ใหม่เพื่อให้มี
เนื้อหาเฉพาะ
ทางเพิ่มขึ้น 

338-549 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

2 นก. 338-526 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 2 นก. ปรับรหัสวิชา
ใหม่ตามระบบ
การจัดเรียง
ตัวเลขแบบใหม่ 

- - - 338-527 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเน้ือ 1 นก. เพิ่มรายวิชา
ใหม่เพื่อให้มี
เนื้อหาเฉพาะ
ทางเพิ่มขึ้น 

- - - 338-532 การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
สมอง 

2 นก. เพิ่มรายวิชา
ใหม่เพื่อความ
เป็นสากล 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

- - - 338-533 สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2 นก. เพิ่มรายวิชา
ใหม่เพื่อให้มี
เนื้อหาเฉพาะ
ทางเพิ่มขึ้น 

- - - 338-542 การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวิจัย
ทางสรีรวิทยา   

1 นก. ปรับรหัสและ
ชื่อวิชาใหม่ตาม
ระบบการ
จัดเรียงตัวเลข
แบบใหม่และ
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

338-585 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลของ
เซลล์กล้ามเน้ือเรียบและ
เซลล์บุผิวหลอดเลือด 

1 นก. - - - ตัดออก
เนื่องจากไม่มี
การเปิดสอน 

338-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1 นก. คงเดิม 
338-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1 นก. คงเดิม 
338-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1 นก. คงเดิม 
338-674 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1 นก. คงเดิม 
338-675 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 5 1 นก. - - - ตัดออก 

มีรายวิชา
เพียงพอแล้ว 

338-676 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 6 1 นก. - - - ตัดออก 
มีรายวิชา
เพียงพอแล้ว 

 
3.5.3  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
338-691 วิทยานิพนธ ์ 18 นก. 338-651 วิทยานิพนธ ์ 18 นก. ปรับรหัสวิชาใหม่ตาม

ระบบการจัดเรียงตัวเลข
แบบใหม่ 
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ส่วนที่ 4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวิชา 
(Curriculum Mapping) ดังตารางหน้า 27-28 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ในเรื่องการ
กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

 
ส่วนที่ 5 หมวดที่ 5 หลักเกณ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดูหมวดที่ 5 ข้อที่ 3 เพื่อให้หลักสูตรมีความ

เข้มแข็ งทางวิ ช าการ
เ ที ย บ เ ท่ า ร ะ ดั บ
นานาชาติซึ่งสอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาล 

 
ส่วนที่ 6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งโดยภาควิชาสรีรวิทยา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน 

2. มีการประเมินผลด าเนินการของรายวิชาในหลักสูตร
และน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยทุก 5 ปี  

ดูหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. 
 

4. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. มีการวางแผน การติดตาม และการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
เพื่อให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เพื่อ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าร่วมการอบรม 
การพัฒนาการเรียนการสอน การเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

8. มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์จากการท าวิจัย 

9. ก าหนดแผนและแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ และมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

48 

 

ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุป ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      สรีรวิทยาเป็นศาสตร์ที่อาศัยความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงต่าง ๆ ในการ
อธิบายการท างานและกลไกการท างานของ
สิ่งมีชีวิตทั้งในระดับพฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อ 
รวมไปถึงระดับเซลล์และโมเลกุล จึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ 
ปัจจุบันความรู้ทางสรีรวิทยาได้ก้าวหน้าไปใน
ระดับหนึ่งตามการพัฒนาด้านเครื่องมือและ
เทคนิคการวิจัย  อย่างไรก็ตามการอธิบายกลไก
การท างานของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ในระดับ
ต่าง ๆ ยังต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกที่ต้องศึกษา
เพิ่มเติมอีกมาก  
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาทาง
สรีรวิทยา ดังจะเห็นได้จากการจัดให้สาขาวิชา
สรีรวิทยาเป็นสาขาหนึ่งที่ขาดแคลนผู้มีความรู้ใน
ระดับปริญญาเอก  และให้ก ารสนับสนุ น
การศึ กษา รวมทั้ งทุ นการศึ กษา ในระดั บ
ม ห า บั ณ ฑิ ต   ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย
เพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีความพร้อมในการ
ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อใน
ระดับดุษฎีบัณฑิต  โดยจัดท าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 และมีการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 
2550  ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยามีคณาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน มี
ประสบการณ์ท างานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงาน สกอ. ในการจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท มีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 21 คน ส าเร็จ
การศึกษาแล้วจ านวน 16 คน ปัจจุบันประกอบ
อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย
พยาบาล  และสถาบัน ในสั งกั ดกระทรวง 
สาธารณสุข 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา ผลิตวิทยาศาสตร -
มหาบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรมเและ
จริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและ
ด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่
น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่สู่ความเป็นสากลและ
พร้อมที่จะแข่งขัน  มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ตอบสนองต่ อคว ามต้ อ งการและกา ร
แก้ปัญหาของประเทศ เป็นนักวิชาการที่มี
ความรู้ทางสรีรวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

1. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ที ่มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการ
วิจัยด้านสรีรวิทยารวมทั้งสร้าง
งานวิจัยอันน าไปสู่องค์ความรู้
ใหม่ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ข อ ง ง าน วิ จั ย สมั ย ให ม่ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล  

3.  เพื่ อ เปิด โอกาสให้นั กศึกษา
ต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้
ตอนล่าง สามารถใช้หลักสูตรนี้
เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในระดับสูง  
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นอกจากนี้ เนื่องจากความรู้ทางวิชาการ

สาขาสรีรวิทยาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็น
อ ย่ า ง ม า ก   ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีมาตรฐานใน
ระดับสากล จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทาง
สรีรวิทยาให้มีความรู้ก้าวหน้าในเชิงลึกตาม
มาตรฐานสากล  อีกทั้งการปรับปรุงหลักสูตรยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและสุขภาพที่ ก าลังปฏิบัติงานอยู่ ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์
ในงานวิจัยทางสรีรวิทยาในระดับสูงขึ้นทั้งทาง
ทฤษฎีและการวิจัย สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการวิจัย สร้างงานวิจัย เพื่อความ
เข้าใจและแก้ปัญหาภาวะความผิดปกติของ
ร่างกายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและโรคต่าง ๆ 
ได้ ด้ วยตนเอง  และน าผล งานวิ จั ยที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการรวมทั้ง
สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงรูปธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม 
      เนื่องจากข้อได้เปรียบประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของภาคใต้ เป็นโอกาสให้บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต้สามารถใช้
หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ
ในระดับสูง นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-มาเลเซีย-
อินโดนีเซีย) จึงมีข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ
ระหว่างประเทศ การจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ส่งผลให้งานวิจัยด้านสรีรวิทยามีโอกาส
พัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
 รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (ถ้าม)ี 

1. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    ที่มีคุณธรรม และจรยิธรรม 
2. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ที่มีความรู้ทางทฤษฎแีละการวิจยั
ด้านสรีรวิทยารวมทั้งสร้าง
งานวิจัยอันน าไปสู่องค์ความรู้
ใหม่ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ของงานวิจัยสมยัใหม่และ
ประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้
ตอนล่าง สามารถใช้หลกัสูตรนี้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ความสามารถในระดับสูง  

 

338-511 สรีรวิทยา 1 
Physiology I 

3(3-0-6) -รายวิชาทั้งหมด
ตอบสนองวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรทั้งสามข้อ  
-รายวิชาที่เปิดสอนเป็น
องค์ประกอบของ
วัตถุประสงค์ทั้งสามข้อ 

338-512 สรีรวิทยา 2 
Physiology II 

3(3-0-6) 

338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 
Physiology Laboratory 

1(0-3-0) 

338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล  
Molecular Cell Physiology 

3(3-0-6) 

338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 
Experimental Techniques in Physiology 

1(0-3-0) 

338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 
Seminar in Physiology I 

1(0-2-1) 

338-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 
Seminar in Physiology II 

1(0-2-1) 

338-514 สรีรวิทยาของระบบสบืพันธุ ์
Physiology of Reproductive System 

1(1-0-2) 

338-521 ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 
Neurobehavioral Science 

2(2-0-4) 

338-522 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหวัใจและหลอดเลือด  
Advanced Physiology of Cardiovascular System 

2(2-0-4) 

338-523 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 
Advanced Physiology of Respiratory System 

2(2-0-4) 

338-524 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 
Advanced Physiology of Renal System 

2(2-0-4) 

338-525 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร 
Advanced Physiology of Gastrointestinal System 

2(2-0-4) 

338-526 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 
Advanced Physiology of Endocrine System 

2(2-0-4) 

338-527   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนื้อ      
Advanced Physiology of Muscular System 

1(1-0-2) 

338-531 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
Physiology of Exercise 

2(2-0-4) 

338-532 การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 
Signal Processing of Electrical Brain Wave 

2(2-0-4) 

338-533 สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 
Physiology of Membrane Transport 

2(2-0-4) 

338-542 การเพาะเล้ียงเซลล์ส าหรับการวิจยัทางสรีรวิทยา  
Cell Culture for Physiological Research  

1(1-0-2) 

338-671 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 
Special Topics in Physiology I 

1(1-0-2) 

338-672 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 
Special Topics in Physiology II 

1(1-0-2) 

338-673 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 
Special Topics in Physiology III 

1(1-0-2) 

338-674 หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 
Special Topics in Physiology IV 

1(1-0-2) 

338-651 วิทยานพินธ ์
Thesis 

18(0-54-0) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 
 (ศ. นพ. อนันต์ ศรีเกียติขจร) 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
- เหมาะสม 
 

- 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- เหมาะสม 
 

- 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
- รายวิชา 338-513 (ปฏิบัติการสรีรวิทยา) และรายวิชา

338-551 (เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา) มีเนื้อหาที่
ใกล้เคียงกันอาจผนวกเป็นรายวิชาเดียวกัน 

   อนึ่ง ในกรณีที่รายวิชา 338-513 (ปฏิบัติการสรีรวิทยา) 
เป็นส่วนภาคปฏิบัติของรายวิชาสรีรวิทยา 1 และ 2 เพื่อ
ท าให้เข้าใจเนื้อหารายวิชาดีขึ้น อาจไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องแยกเป็นรายวิชาต่างหาก 

 
 
 
- รายวิชา 338-513 (ปฏิบัติการสรีรวิทยา) เป็นปฏิบัติการทาง
สรีรวิทยาพื้นฐานของทุกระบบการท างานของร่างกาย  เพื่อ
ประกอบการเรียนภาคบรรยายรายวิชา 338-511 และ 338-512 
- ส่วนรายวิชา 338-551 (เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา) เป็น
ร ายวิ ช าปฏิ บั ติ ก า ร เ ฉพาะทา ง  เ ช่ น   electrophysiology 
(การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง  การใช้ ussing chamber วัดการ
ขนส่งไอออน)การศึกษาสรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของเซลล์
ประสาท การศึกษาพฤติกรรมประสาท การศึกษาการท างานของ
ไตโดยใช้เทคนิค clearance เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ ์
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีความเห็นว่าจะยังคงแยก
รายวิชา 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผล 
- เหมาะสม 

- 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
- เหมาะสม 

 -      
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
- เนื่องจากหลักสูตรมีคณาจารย์ที่ยังมีอนุสาขาค่อนข้างจ ากัด 
ควรมีมาตรการเพื่อเพิ่มอนุสาขาให้มากข้ึน 
 

 
- มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษา อีก 2 คน โดยเมื่อจบการศึกษา
จะเป็นการเพิ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอนุสาขามากขึ้น 
เช่นอาจารย์ทางด้าน autonomic nervous system in control 
of urinary bladder และอาจารย์ทางด้าน computational 
neuroscience  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
- เหมาะสม 

- 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 
(ศ. ดร. นพ.นรัตถพล  เจรญิพันธ์ุ) 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
- 

- 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- ในเล่มเอกสารกล่าวถึงการเรียนรู้แบบ active learning (หน้า 5) 
ควรมีการยกตัวอย่างกิจกรรม และแนวทางการด าเนินการประกอบ 

 
-  แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
5.1.4  น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
ขอให้แก้ไขเป็น 
- นักศึกษาในหลักสูตรต้องมีการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
5.6.5 ขัดแย้งกับข้อ 5.1 หรือไม่ จากข้อ 5.1.4 และ 5.1.5 ดูเหมือนว่า
ต้องน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

 
 
5.1.4  แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว  
 
 
 
5.6.5 แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผล 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ขอให้แก้ไข ข้อ 3) และ 4) เป็นดังนี ้
3) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและ/
หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4) ก าหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับประเทศหรือ
นานาชาติหรือ proceedings อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
2.2.2 แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.5 รวมเป็นข้อเดียวกันกับ 3.3 ได้หรือไม่ 
 

       
 
3.3 และ 3.5 ได้รวมกันเป็นข้อเดยีวตามค าแนะน าแล้ว 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
2.2.1 ให้แกไ้ขเป็น 
- ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรม หรือ
การประชุมสัมมนาวิชาการ หรือน า เสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้น
ภายในประเทศหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
2.2.1  แก้ไขตามค าแนะน าแล้ว 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
 
 

- 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 
 

- 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

 
ภาระงานสอน 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานสอนระดับปริญญาตรีร่วมกัน ดังนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
311-101 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 
311-201 บทน าวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับกายภาพบ าบัด 4(2-6-4) 
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในระยางค์ส่วนบน 2(1-3-2) 
311-205 บูรณาการระบบหายใจ 2(1-3-2) 
311-206 บูรณาการระบบหัวใจและหลอดเลือด 3(2-3-4) 
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 3(1-6-2) 
311-241 ระบบหายใจ 4(1-2-9) 
311-251 ระบบหัวใจและหลอดเลือด  4(2-2-8) 
311-271 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ 6(2-4-12) 
311-281 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์  6(2-4-12) 
311-321 ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 1 6(2-4-12) 
311-322 ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 2 4(2-2-8) 
311-311 ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 4(1-2-9) 
338-203 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-0) 
338-211 สรีรวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 4(3-3-6) 
338-213 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 3(3-0-6) 
338-215 สรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 5(4-2-9) 
338-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6(5-3-10) 
338-222 สรีรวิทยาส าหรับรังสีเทคนิค 4(3-3-6) 
338-312 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
338-315 สรีรวิทยาของสัตว์ 4(3-3-6) 
338-491 โครงงานทางสรีรวิทยา 3(0-9-0) 
339-301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(0-3-0) 
388-351 วงจรชีวิตมนุษย์ 3(1-2-6) 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์  หิรัญญะชาติธาดา 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
338-512   สรีรวิทยา 2 3(3-0-6) 
338-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-522   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(2-0-4) 
338-523   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 2(2-0-4) 
338-524   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 2(2-0-4) 
338-526   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 2(2-0-4) 
338-531   สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
338-533   สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
338-541   สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
338-551   เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
338-651  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1(1-0-2) 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1(1-0-2) 

 



 

 

55 

 

2.  ผลงานทางวิชาการ 
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. Reakkamnuan, C., Hiranyachattada, S., Kumarnsit, E. (2015). Low gamma wave 
oscillations in the striatum of mice following morphine administration. J Physiol 
Sci. 65 Suppl 2:S3–S10. 

2. Jirarattanasopa, P., Panon, N., Hiranyachattada, S., Bhurayanontachai, P. (2014).  
The normal choroidal thickness in southern Thailand. Clin Ophthalmol. 8:1–5. 

3. Kunworarath, N., Muangnil, P., Itharat A., Hiranyachattada, S.  (2014). Acute and 
subchronic treatment of Hibiscus sabdariffa Linn. extract on renal function and 
lipid peroxidation in cisplatin-induced acute renal failure rats. J Physiol Biomed 
Sci. 27(1):5–12. 

4. Lamai, J., Mahabusarakam, W., Ratithammatorn, T., Hiranyachattada, S. (2013). 
Effects of morelloflavone from Garcinia dulcis on vasorelaxation of isolated rat 
thoracic aorta. J Physiol Biomed Sci. 26(1):13–17.   

5.  Kwaingjai, J., Hiranyachattada, S., Wattanapiromsakul, C., Kumarnsit, E. (2013).  
Modification of electrical brain wave by Citrus sp. essential oil inhalation.  J 
Physiol Biomed Sci. 26(1):5–8.      

2.2  หนังสือ ต ารา และ book chapter 
                     - 
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รองศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์       
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
338-511   สรีรวิทยา 1 3(3-0-6) 
338-512   สรีรวิทยา 2 3(3-0-6) 
338-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-514   สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 1(1-0-2) 
338-521   ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
338-522   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(2-0-4) 
338-526   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่อมไร้ท่อ 2(2-0-4) 
338-527 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบกล้ามเนื้อ 1(1-0-2) 
338-532  การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง  2(2-0-4) 
338-533   สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
338-551   เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
338-651  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1(1-0-2) 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1(1-0-2) 
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2.  ผลงานทางวิชาการ 
    2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

1. Reakkamnuan, C., Hiranyachattada, S., Kumarnsit, E. (2015). Low gamma wave 
oscillations in the striatum of mice following morphine administration. J Physiol 
Sci. 65 Suppl 2:S11–S16. 

2.  Samerphob, N.; Cheaha, D.; Chatpun, S.; Kumarnsit, E. (2015).  Gamma wave 
oscillation and synchronized neural signaling between the lateral hypothalamus 
and the hippocampus in response to hunger. J Physiol Sci. 65 Suppl 2:S17–S22. 

3.  Cheaha, D., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Phukpattaranont, P., Kumarnsit, E.  
(2015).  Effects of an alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa leaves and 
fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal 
symptoms in rats. Phytomed. 22:1000-1008. 

4.  Cheaha, D., Kumarnsit, E. (2015). Alteration of spontaneous spectral powers and 
coherences of local field potential in prenatal valproic acid mouse model of 
autism. Acta Neurobiol Exp. 75:1–13. 

5.  Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S., Kumarnsit, E. (2015). Characterization of 
in utero valpoic acid mouse model of autism by local field potential in the 
hippocampus and the olfactory bulb. Neurosci Res. 98:28–34.   

6.  Cheaha, D.,  Sawangjaroen, K., Kumarnsit, E. (2014). Characterization of 
fluoxetine effects on ethanol withdrawal-induced cortical hyperexcitability by 
EEG spectral power in rats. Neuropharm. 77:49–56.  

 7.  Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., Vongvatcharanon, U. (2014). 
Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on 
neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus. Acta 
Histochemica. 116(8):1443–1453. 

8.  Udomuksorn, W., Mukem, S., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., 
Vongvatcharanon, U. (2011).  Effects of alcohol administration during adulthood 
on parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the rat 
cerebral cortex.  Acta Histochemica. 113(3):283–289. 

2.2  หนังสือ ต ารา และ book chapter 
              1. เอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์. (2557).  การผ่าตัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองในหนูทดลองส าหรับ

งานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา:  เหรียญทองการพิมพ์.  112 หน้า. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711315002366
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711315002366
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711315002366
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ดร. พิศเรศ  คุ่ยต่วน       
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
338-511   สรีรวิทยา 1 3(3-0-6) 
338-512   สรีรวิทยา 2 3(3-0-6) 
338-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-514   สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 1(1-0-2) 
338-524   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบไต 2(2-0-4) 
338-525   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหาร 2(2-0-4) 
338-526   สรีรวิทยาขัน้สูงของระบบต่อมไร้ท่อ 2(2-0-4) 
338-531   สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
338-532  การประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง  2(2-0-4) 
338-533   สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
338-551   เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
338-651  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1(1-0-2) 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1(1-0-2) 
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2.  ผลงานทางวิชาการ 
2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1.  Cai, Z., Palmai-Pallag, T., Khuituan, P., Mutolo, MJ., Boinot, C., Liu, B., Scott-
Ward, TS., Callebaut, I., Harris, A., Sheppard, DN. (2015). Impact of the F508del 
mutation on ovine CFTR, a Cl- channel with enhanced conductance and ATP-
dependent gating. J Physiol. 593(11):2427–2446. 

2.  Ju, M., Scott-Ward, TS., Liu, J., Khuituan, P., Li, H., Cai, Z., Husbands, SM., 
Sheppard, DN.  (2014). Loop diuretics are open-channel blockers of the cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator with distinct kinetics. Br J 
Pharmacol. 171(1):265–278. 

3. Charoenphandhu, N., Kraidith, K., Teerapornpuntakit, J., Thongchote, K., 
Khuituan P., Svasti, S., Krishnamra N.  (2013). 1,25-Dihydroxyvitamin D3-induced 
intestinal calcium transport is impaired in beta-globin knockout thalassemic 
mice. Cell Biochem Funct. 31(8):685–689. 

4. Khuituan, P., Wongdee, K., Jantarajit , W., Suntornsaratoon, P., Krishnamra, N., 
Charoenphandhu, N.  (2013). Fibroblast growth factor-23 negates 1,25(OH)2D3-
induced intestinal calcium transport by reducing the transcellular and 
paracellular calcium fluxes. Arch Biochem Biophys. 536(1):46–52. 

     2.2  หนังสือ ต ารา และ book chapter 
1.  Liu, J., Cami-Kobeci, G., Wang, Y., Khuituan, P., Cai, Z., Li, H., Husbands, SM., and 

Sheppard, DN.  (2015).  Ion Channel Drug Discovery: Chapter 8: The Therapeutic 
Potential of Small-molecule Modulators of the Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) Cl--Channel.  Royal Society of Chemistry, 
Cambridge, p. 156–185.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutolo%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boinot%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scott-Ward%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scott-Ward%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Callebaut%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harris%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheppard%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25763566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ju%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scott-Ward%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khuituan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cai%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Husbands%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheppard%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Charoenphandhu%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kraidith%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teerapornpuntakit%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thongchote%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khuituan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Svasti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnamra%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23371483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23371483
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ดร. พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน       
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
338-511   สรีรวิทยา 1 3(3-0-6) 
338-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-521   ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
338-533   สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
338-541   สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
338-542 การเพาะเลี้ยงเซลล์ส าหรับการวิจัยทางสรีรวิทยา 1(1-0-2) 
338-551   เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
338-651  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1(1-0-2) 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1(1-0-2) 

 



 

 

61 

 

2.  ผลงานทางวิชาการ 
2.1  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1.  Ritto, D., Tanasawet, S., Singkhorn, S., Klaypradit, W., Hutamekalin, P., Tipmanee, 
V., Sukketsiri, W.  (2017).  Astaxanthin induces migration in human skin 
keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibition. Nutrition Research and 
Practice. Open Access Volume 11, Issue 4, August 2017, Pages 275-280. 

2.  Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Panichayupakaranant, P., Kaewnam, W., 
Tanasawet, S., Tipmanee, V., Hutamekalin, P., Chonpathompikunlert, P.  (2017).   
Apium graveolens extract influences mood and cognition in healthy mice.       
J.  Natural Medicines, 71 (3), pp. 492-505. 

3.  Hakimee, H., Hutamekalin, P., Tanasawet, S. and Sukketsiri, W.  (2017).  
Metformin Induced Cytotocixity in Cervical Cancer Cell Line.  The 39th 
Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting.  May 18-20, 
2017,  Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand. p.77-83. 

4.  Muangsab, J. and Hutamekalin, P.  (2016).  Valproic acid attenuates MPP+-
mediated toxicity in human neuroblastoma SH-SY5Y cells involve Erk pathway. 
The 4th Current Drug Development International Conference,  June 1-3, 2016, 
Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand. p. 243-244. 

5.  Koobkokkruad, T., Kadotani, T., Hutamekalin, P., Mizutani, N., Yoshino, S.  
(2011).  Arthrogenicity of typeII collagen monoclonal antibodies associated with 
complement activation and antigen affinity. J Inflamm. Open Access Volume 8, 
2011, Article number 31. 

6.  Wongtongtair, S., Chanvorachote, P., Hutamekalin, P., Chaichantipyuth, C., 
Lipipun, V., Tiensiwakul, P., Meksuriyen, D.  (2011).  Barakol-induced apoptosis in 
P19 cells through generation of reactive oxygen species and activation of 
caspase-9. J Ethnopharmacol. 137:971–978. 

7.  Yoshino, S., Sasahara, M., Hutamekalin, P., Yamaki, K., Mizutani, N., Kuramoto, H.  
(2011).  Suppression of antibody-mediated arthritis in mice by Fab fragments of 
the mediating antibodies. British J Pharmacol. 161:1351–1360. 

2.2  หนังสือ ต ารา และ book chapter 
                         - 

https://www.scopus.com/sourceid/19700201345?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700201345?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/40695?origin=recordpage
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ดร. ฐาปนี  เริงฤทธิ์       
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
338-512   สรีรวิทยา 2 3(3-0-6) 
338-513   ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-522   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(2-0-4) 
338-523   สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหายใจ 2(2-0-4) 
338-531   สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
338-533   สรีรวิทยาของการขนส่งผ่านแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
338-551   เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
338-561  สัมมนาทางสรีรวิทยา 1  1(0-2-1) 
338-562  สัมมนาทางสรีรวิทยา 2 1(0-2-1) 
338-651  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
338-671  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 1 1(1-0-2) 
338-672  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 2 1(1-0-2) 
338-673  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 3 1(1-0-2) 
338-674  หัวข้อพิเศษทางสรีรวิทยา 4 1(1-0-2) 
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2.  ผลงานทางวิชาการ 
2.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. Prasertsri, P., Tong-un, T., Roengrit, T., Kanpetta, Y., Yamauch, J. and Leelayuwat, 
N. (2016). Cashew apple juice supplementation increases endurance and 
strength performance in cyclists. JEPonline. 19:5. 59-70. 

2. Roengrit, T., Wannanon, P., Prasertsri, P., Kanpetta, Y., Sripanidkulchai, B., 
Wattanathorn, J., Leelayuwat, N.  (2015). Antioxidant effect of Phyllanthus 
amarus after moderate-intensity exercise in sedentary males: a randomized 
crossover (double-blind) study. J Phys Ther Sci. 27:1181–1186. 

3. Roengrit. T., Prasertsri, P., Kanpetta, Y., Wannanon, P., Leelayuwat, N.  (2013). 
The acute treatment effect of Phyllanthus amarus on heart rate variability 
responses to moderate- and high-intensity exercise in sedentary healthy men. 
Srinagarind Med J. 28:4 (suppl). 258–265. 

4. Prasertsri, P., Roengrit, T., Kanpetta, Y., Tong-un, T., Muchimapura, S., 
Wattanathorn, J. and Leelayuwat, N. (2013). Cashew apple juice 
supplementation enhanced fat utilization during high-intensity exercise in trained 
and untrained men. J Int Soc Sports Nutr. 10:13.  

2.2  หนังสือ ต ารา และ book chapter 
                         - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497120
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์    สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่ เข้มแข็ง  การท าวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับ
สังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) 
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปี การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวใน
ระเบียบนี้หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “สภาวิชาการ” หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”  หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
  “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหาร
หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” ห ม า ย ถึ ง  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 “หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจ า
ของวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา และคณะมี
หน้าท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับหลายคณะ 
 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้
  7.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
30 สัปดาห์ 
  7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
  7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  7.2.2  ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

  7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
       ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละ
หลักสูตร 
  7.3  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 
  8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 
  8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปีการการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 หน่วยกิ
ตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2  ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท า โครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.3  ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ 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 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต    
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้ 
ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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                                         หมวด 2 
หลักสูตร 

 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มาแล้ว 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
  11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

      ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 
 12.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
 
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ ดังนี ้
  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ท้ังนี้ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 
  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องท าสาร
นิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
   12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี ้
   แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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   แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี ้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
   13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
   13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
   13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
   13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
ปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา ไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา 
   13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่
จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
   14.1 การบริหารหลักสูตร 
   14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
   14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
มีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้อง
จัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
  16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่เปิดสอน 
  16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
  16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
และหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ให้ท า
หน้าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
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  16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ ์
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การ
สอบวิทยานิพนธ ์และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่
ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
  16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ า
คณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการ
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธข์องนักศึกษา 
  16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น อย่างยิ่ง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ 
โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการ-เรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าท่ี
นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  แต่หากจะ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เช่ียวชาญเฉพาะต้อง
ได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
  16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให้ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของ

หลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวน
อย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  

 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่
ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
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 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามข้อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะก าหนด 

 ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการจ านวนตามความ
เหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบ 
อ านาจหน้าที่ การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
  21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
   22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท า
สารนิพนธ ์3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ า
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มีจ านวนกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 
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 ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร   หลักสูตร                  

มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
            ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 

 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่สอบ
ประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ ์และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์และอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 
2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า                   
1 คน 
 

หมวด  4การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  และมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
  29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
  29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 
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  29.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะ
ท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 30 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต-วิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะราย
ดังนี ้
  31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบให้ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
  31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
  31.3.3   เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเขา้ศกึษาหรอืวจิยั 
โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  31.5 บัณฑิตวิทยาลั ยอาจพิจารณารับบุคคลที่ คณะรั บ เข้ า เป็นผู้ ร่ วม เ รี ยนตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
  31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมา
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
  33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือนักศึกษา
ทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 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 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  34.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต 
(Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียบระบบอื่น 
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  34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 
  34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
  34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ ์ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้น
ก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาค
การศึกษานั้น 
  34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 35  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
            ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา 

ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
  นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสอง
ฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 

ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก หรือกลับกัน
ได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก 
ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญา-เอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน 
อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
  38.2  การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  
ก าหนด 
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ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
  39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
หรือสัญลักษณ์ S 
  39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือ
เรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ัน
ปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้        ความสามารถที่
สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอ่ืนท้ัง ภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษา
ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S 
หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
  40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 
และให้น าผลการศึกษารายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
  41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน
อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

   41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
                                                 หมวด  6 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้  เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 



 

 

75 

 

 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการท าวิจัย 
เพื่อวิทยานิพนธ ์ความรอบรู้ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้งด้าน

การพูด การเขียน และการตอบค าถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
ปริญญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและ

ศักยภาพของนักศกึษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 
และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 

 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก การสอบตามข้อ  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ ์และสารนิพนธ์ รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่า
ระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกติ) 
         A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
         B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
         B ด ี(Good) 3.0 
         C+ พอใช้ (Fairly Good) 2.5 
         C ปานกลาง (Fair) 2.0 
         D+ อ่อน (Poor) 1.5 
         D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
         E ตก (Fail) 0.0 

 
  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มี

การประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  
หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์  

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ ์  

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็น
ระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  
โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมี ความต่อเนื่อง
อยู ่(In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่
แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตท่ีได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
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 ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
  44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ 
ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
  44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น  ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C หรือ สัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X 
ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชา ปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด  ในกรณีที่
จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
  44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
  44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
  44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
ตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง  
  44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็น
ค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
  44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 

 
หมวด  7 

การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์ 
  45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด 
 

  45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด 
 ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษา
ได้ท าเป็นรายบุคคล ส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าในทุกภาค
การศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า ในการท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P 
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า 
หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี ้
  47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาค
การศึกษานั้น 
  47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็นประกาศของคณะ 
และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  
  47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธเ์รียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   
  47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
  47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น 
  47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตาม ข้อ 43 
 ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถ
น าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวน
หน่วยกิตท่ีผ่านได้ สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติ จากคณบดีที่
นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การ ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 50 การส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
  การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม 
หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด+ 



 

 

78 

 

 ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
  53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน า
เนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

                                       หมวด  8 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

  54.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
  54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00  
  54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
   54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 
  54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการ
ให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
  54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

  54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
    54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวทิยาลยั

 ก าหนด 
   54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น  
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  54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/
หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

  54.4  ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 

 ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
   วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
  56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
  56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
  56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใด
กับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

หมวด  9 
สถานภาพของนักศกึษา 

 ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 
  58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  58.1.2 สาเหตุอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 58.2  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค-การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค -การศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 59 การลาออก 
  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
  การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 
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 ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้ 
  61.1 ตาย 
  61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 
  61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75  
  61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  
  61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
  61.8.1 ระบบทวิภาค 
   61.8.1.1  กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
    2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
   2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2  ระบบไตรภาค 
   61.8.2.1  กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
     1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
    2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
   1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
   1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
   2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
   61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
    1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
    2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 2 ไม่ผ่าน 
  61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้น
แต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลา การศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  
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  61.11   ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ ทั้งนี ้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  
  61.12  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตามข้อ 33.1 ได้ 
  61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  61.14  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
  เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด  ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  63.1  ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 
  63.1.1  การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  63.1.2  การท าการทดลอง (ถ้ามี) 
  63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย 
  63.1.4  อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้
ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ ์
 63.2  เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน 
เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังตอ่ไปนี้ 
 63.3.1  ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้
ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4  ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือ
น าพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 
 63.6  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี ดังนี ้
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลย
การด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการ
มีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพื่อสั่งการให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอน
ปริญญา 
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 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือสารนพินธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 
วัน ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
 63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและ
ก าหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับจากวันที่ทราบค าสั่ง
ลงโทษน้ัน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดย
อนุโลม 

ข้อ 64  การทจุริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการ
มิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเองที่
ตีพิมพ์ไปแล้วโดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มา
เป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ  หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท า-แทนตน หรือ
การมอบให้ผู้อื่นท าแทนนอกเหนือจากงานท่ีได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้
ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
 64.5  หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 65 การด าเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2556 
 

    (ลงช่ือ)              เกษม   สุวรรณกลุ 
(ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกลุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ส าเนาถูกต้อง 
(นางนันทพร  นภาพงศ์สรุิยา)                                                                                 ศิริพร/พิมพ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8                                                                                  นันทพร/ร่าง/ทาน 
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