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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเภสัชวทิยา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่  คณะ วทิยาศาสตร์  ภาควชิาเภสชัวทิยา 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)      :  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัวิทยา 

 (ภาษาองักฤษ) :   Master of Science  Program in Pharmacology 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

2.1 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เภสชัวิทยา) 
                  (ภาษาองักฤษ)  :  Master of Science (Pharmacology) 
 2.2 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (เภสชัวิทยา) 

 (ภาษาองักฤษ)   :  M.Sc. (Pharmacology) 
3. วชิาเอก (ถ้ามี) - 
4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร     36 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลกัสูตรปริญญาโท  หลกัสูตร 2 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................... 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวิชา 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
รับเฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ 
รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ใหป้ริญญามากกวา่ 1 สาขาวิชา (เช่น ทวปิริญญา) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
 หลกัสูตรปรับปรุง       กาํหนดเปิดสอน  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560
ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสชัวิทยา  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13(3/2559)    

               เม่ือวนัท่ี  12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 378(8/2559) 

                เม่ือวนัท่ี  17  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2559 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา
(1) อาจารยส์อนรายวิชาเภสชัวิทยาท่ีเป็นวชิาบงัคบัพื้นฐานในระดบัพรีคลินิกสาํหรับคณะท่ีผลิตบุคลากร
     ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล นกัเทคนิคการแพทย ์ 
      แพทยแ์ผนไทย และนกักายภาพบาํบดัในสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
(2) นกัวิจยัดา้นเภสชัวิทยาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(3) นกัวิชาการสาขาเภสัชวทิยาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(4) ท่ีปรึกษาบริษทัยา ทาํหนา้ท่ีฝึกอบรมตวัแทนยาใหน้าํเสนอขอ้มูลยา 
(5) ผูแ้ทนยาในบริษทัยา 
(6) นกัวิทยาศาสตร์ในคณะท่ีเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร

เลขประจาํตวั 
ประชาชน 

ตาํแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ วฒิุการศึกษาระดบั 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), สถาบนัการศึกษา 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 
ผศ. นางสาววนัดี อุดมอกัษร* - ปร.ด. (เภสชัวิทยา),  

   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549 
- วท.ม. (เภสชัวิทยา),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์,    
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2532 

รศ. นางสมสมร ชิตตระการ - วท.ม. (เภสชัวิทยา),  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 
- วท.บ. (พยาบาล),  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2524 

รศ. นางสาวเบญจมาศ  จนัทร์ฉว ี - Ph.D. (Pharmacoepidemiology)  
  University of Wales, U.K., 2540 
- วท.ม. (เภสชัวิทยา), มหาวทิยาลยัมหิดล,  
   2532 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2529 

* หมายถึงผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานหลกัสูตร
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน
 ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์
 ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขต…………………..….คณะ………………………….
 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแ้ก่  (ระบุ)..................................................................…………………………………… 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน
12.1 การพฒันาหลกัสูตร

13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน
(เช่น รายวชิา ทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่)

13.1   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่
 ไม่มี 

        13.2   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
หมวดวิชาบงัคบั จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 

336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน 
Integrated Basic Biomedical Sciences  

เปิดสอนเป็นรายวิชาเลือกใหก้บัหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทยข์อง
ภาควิชาพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์หรือ คณะเภสชัศาสตร์ 



6 

 

 13.3   การบริหารจัดการ  
   13.3.1 แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชา เพื่อทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัรายวิชา จดัตารางสอน จดัอาจารย ์

             ผูส้อนตามหวัขอ้ต่าง ๆ ใหต้รงกบัความสามารถและเช่ียวชาญ และนกัศึกษา 
   13.3.2  มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ สาขาวิชาเภสชัวทิยา และผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  
               ดาํเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน และกาํหนดหวัขอ้สอนท่ีทนัสมยั ร่วมกบั 
               คณาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของรายวิชา และสอดคลอ้ง 

              กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา  

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการดาํเนินงานโดยนอ้มนาํพระราโชวาทของ
เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นการผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และนําไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่วิชาชีพและประเทศชาติ มีคุณสมบติัของมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้และงานวิจยัท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล  ตลอดจน
มีจรรยาบรรณในการเป็นนกัวิชาการและนกัวิจยัร่วมกบัส่งเสริมและพฒันาใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 ความสําคญั/หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัการพฒันาทางดา้นวิชาการในสาขาเภสัชวิทยามีความกา้วหน้าไปอย่างมากและรวดเร็ว สาขา

เภสัชวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความสําคญัและเป็นพื้นฐานในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพราะเป็น
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา สารเคมี หรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีใชใ้นการป้องกนัหรือรักษาโรค รวมทั้งยงัใช ้
วินิจฉัยโรคอีกด้วย  เภสัชวิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับเภสัชจลนศาสตร์ (ร่างกายกระทาํอย่างไรกับยา เช่น 
กระบวนการดูดซึม การกระจายยา การแปรรูปยา และการขบัยาออกจากร่างกาย)  และเภสัชพลศาสตร์ (ยาจะกระทาํ
อย่างไรและทาํให้เกิดผลอย่างไรกบัร่างกายบา้ง เช่น กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ขอ้บ่งใชอ้าการไม่พึง
ประสงค ์ขอ้ห้ามใช)้ ดงันั้นการศึกษาและวิจยัในสาขาเภสัชวิทยาจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่การคน้พบยาใหม่ท่ีใชใ้นการ
รักษาโรคในอนาคตได ้

ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ิมเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิต ศึกษา 
คุณวฒิุวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงวิทยาการทางดา้นน้ีไดมี้การ
พฒันาไปอย่างรวดเร็ว และมีการศึกษาไปถึงระดบัโมเลกุลท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีความเขา้ใจและ
สามารถอธิบายถึงกลไกการออกฤทธ์ิของยามากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเคยมีการปรับปรุงคร้ังล่าสุดใน
ปี พ.ศ. 2555 ดงันั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2558 ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีกาํหนดให้ทุกหลกัสูตรมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยมาตรฐานการศึกษาตามขอ้กาํหนดของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร จะตอ้งมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ปัจจุบนัภาควิชาฯไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2555 ทางหลกัสูตรจะตอ้งใชห้ลกัสูตรปรับปรุงใหม่ โดยรับนกัศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 ดงันั้นภาควิชาเภสัช
วิทยาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนักับวิทยาการสาขาเภสัชวิทยาท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วและ
สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฯ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถผลิตมหาบณัฑิตท่ีเป็นทั้งนักวิชาการท่ีทนัสมยัและนักวิจัย
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ทางดา้นเภสัชวิทยาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาเอกในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศต่อไปได ้

1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาเภสชัวิทยาท่ีสามารถนาํความรู้ดา้นเภสชัวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมในการจดัการบริบทใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพได ้
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีมีความรู้ดา้นเภสัชวิทยา สร้างผลงานทางวิชาการ นาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาความรู้ใหม่  
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาเภสชัวิทยาท่ีมีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข และสถิติ รวมทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการศึกษาคน้ควา้ แกไ้ขปัญหา สรุป และนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง และ

ผูอ่ื้น รวมทั้งสามารถทาํงานวิจยัร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
  หลกัสูตรมีแผนปรับปรุงหลกัสูตร ทุก ๆ 5 ปี ตามท่ี สกอ. กาํหนด ส่วนการปรับปรุงแผนการสอนและ 
      วิธีการวดัและประเมินผล จะดาํเนินการทุก ๆ ปี 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไป 
     ตามเกณฑข์อง สกอ. และ 
     ปรับปรุงใหท้นัต่อความ 
     กา้วหนา้ทางวิทยาการดา้น 
     เภสชัวิทยา 

1. ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 

2. จดัใหมี้การประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาและศิษย์
เก่าต่อหลกัสูตร 

3. จดัทาํแบบประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตต่อ
คุณสมบติัของมหาบณัฑิต 

1. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา/ศิษยเ์ก่า/ผูใ้ช้
มหาบณัฑิตต่อหลกัสูตร เฉล่ียไม่
ตํ่ากวา่ 3.51 (คะแนนเตม็ 5) 

4. ติดตามความกา้วหนา้ของ
วิทยาการดา้นเภสชัวิทยาเพื่อ
นาํไปปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

 

1. หลกัสูตรปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี ท่ี
ไดรั้บอนุมติั 

2. ประมวลรายวชิาท่ีปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. แผนการสอนท่ีปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 5. จดัสมัมนาปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของหลกัสูตรโดย
ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตร
และอาจารยป์ระจาํมีส่วนร่วม 
 

1. รายงานการจดัสมัมนา 

2. ปรับปรุงวิธีการจดัการเรียน 
    การสอน 

1. จดัใหมี้การประเมินการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อนทุกคน และ
ประเมินรายวชิาทุกรายวิชา
โดยนกัศึกษา 

1. มีผลการประเมินการสอนของ
อาจารย ์เฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 

2. มีผลการประเมินรายวิชา เฉล่ียไม่
ตํ่ากวา่ 3.51 (คะแนนเตม็ 5) 

2. มีการกาํหนดในขอ้ตกลงภาระ
งาน (Term Of Reference, 
TOR) ใหมี้ผลการประเมินการ
สอนของอาจารยแ์ละแนบ
หลกัฐานประกอบ 

1. ตวัอยา่ง TOR ของคณาจารย ์

3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนและประเมิน
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

1. ผลการประเมินการสอนและ
ประเมินรายวชิาทุกภาคการศึกษา 

4. นาํผลการวิเคราะห์ของผลการ
ประเมินการสอนและรายวิชา 
มาพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน 

1. ประมวลรายวชิาท่ีปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2. แผนการสอนท่ีปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5. จดัอบรม/สมัมนา หรือ
สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนการสอน 
เช่น การประเมินผล เทคนิค
การสอน เป็นตน้ 

 
 

1. หลกัฐานการเขา้ร่วมของบุคลากร 
หรือโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3.  ปรับปรุงการวดัและ    
     ประเมินผล 

1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบั
วิธีการวดัและการประเมินผล 

1. จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพนูทกัษะในการวดัและการ
ประเมินผล 

2. กาํหนดใหมี้คณะกรรมการ
ประเมินและ/หรือวิเคราะห์
ขอ้สอบในทุกรายวิชา 

1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและ/หรือวิเคราะห์ขอ้สอบ 

2. ตารางมอบหมายผูอ่้านขอ้สอบท่ี
ไม่ใช่ผูป้ระสานงานรายวิชา ก่อน
จดัทาํขอ้สอบ 

3. กาํหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมิน โดยใชว้ิธีอิงเกณฑ์
ทุกวิชา และแจง้นกัศึกษาผา่น
ประมวลรายวชิา 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร หรือรายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ 

2. ประมวลรายวชิา  
4. จดัใหมี้การทวนสอบ

กระบวนการ 
1. รายงานผลการทวนสอบ 

5. นาํผลการทวนสอบมา
ปรับปรุงกระบวนการวดัและ
ประเมินผล 

1.  รายงานการประชุมการปรับปรุง 
การวดัและการประเมินผล 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
  ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 
             มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

       1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั - เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วนั - เวลาราชการปกติ 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

  แผน ก แบบ ก 1 
     1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
         โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 และ/หรือมีประสบการณ์ในการทาํงานวิจยัใน 
         สาขาเภสชัวิทยา และ/หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
     2) คุณสมบติัอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
         บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
          หมายเหตุ  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500, 336-501 โดยไม่คิดหน่วยกิต  

  แผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ

วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.75 หรือ 
2) เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1)โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่เขา้เกณฑด์งักล่าว แต่มีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และ/หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 มีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีแตกต่างกนั 
  2.3.2 มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษไม่เพยีงพอ 
  2.3.3 นกัศึกษาขาดทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 
 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 ปรับพื้นฐานของนกัศึกษาใหมี้ความรู้พื้นฐานท่ีเท่ากนั โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500  
                บูรณาการชีวการแพทยพ์ื้นฐาน แบบ audit โดยไม่นาํหน่วยกิตมาคิดรวม 

2.4.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนพฒันาความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีทางคณะวิทยาศาสตร์จดัใหแ้ละ 
          เตือนการเขา้ไปพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรม Tell me more  

 2.4.3 ใหมี้การนาํเสนอ อภิปราย โดยใชภ้าษาองักฤษในรายวิชา 336-672 สมัมนาทางเภสัชวิทยา 2 
 2.4.4 ใชส่ื้อการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษในรายวิชาส่วนใหญ่ของหลกัสูตร 
 2.4.5 มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ วิเคราะห์ สรุปประเดน็ และนาํเสนอ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 8 8 8 8 8 
ชั้นปีท่ี 2 - 8 8 8 8 
รวม 8 16 16 16 16 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - 8 8 8 
       2.6 งบประมาณตามแผน  

   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 (8) 2561(8) 2562 (8) 2563 (8) 2564 (8) 
ค่าบาํรุงการศึกษา 188,800 377,600 377,600 377,600 377,600 

ค่าลงทะเบียน 259,200 518,400 518,400 518,400 518,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 280,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

รวมรายรับ 728,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 
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        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

     1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 965,305 1,023,224 1,084,617 1,149,694 1,218,676 
     2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (ไม่รวม 3) 302,728 605,456 605,456 605,456 605,456 
     3. ทุนการศึกษา - - - - - 
     4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 188,800 377,600 377,600 377,600 377,600 

รวม (ก) 1,456,833 2,006,280 2,067,673 2,132,750 2,201,732 
ข. งบลงทุน 
    ค่าครุภณัฑ ์ 125,827 132,118 138,724 145,660 152,943 

รวม (ข) 125,827 132,118 138,724 145,660 152,943 
รวม (ก) + (ข) 1,582,660 2,138,398 2,206,397 2,278,410 2,354,675 

   จาํนวนนกัศึกษา 8 16 16 16 16 
   ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 197,833 133,650 137,900 142,401 147,167 

 2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี)  
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ........ 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

          แผน ก แบบ ก 1    36 หน่วยกิต 
        - วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

          แผน ก แบบ ก 2    36 หน่วยกิต 
         - หมวดวิชาบงัคบั    14 หน่วยกิต  
        - หมวดวชิาเลือก      4 หน่วยกิต  
    - วิทยานิพนธ์     18 หน่วยกิต  
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  3.1.3 รายวชิา  
          หมวดวชิาบังคบั   จาํนวน 14 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวิชาดงัน้ี 
 336-500* บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน  4(4-0-8) 
   Integrated Basic Biomedical Sciences 

336-501  เภสชัวิทยา      6(6-0-12) 
  Pharmacology 
336-518  เภสชัวิทยาขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacology 
336-551  เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวจิยัทางเภสชัวิทยา 2(0-4-2) 

Experimental Techniques and Research Methodology  
in Pharmacology 

336-581         หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา    1(0-1-2) 
Special Topics in Pharmacology 

336-671  สมัมนาทางเภสชัวิทยา 1     1(0-2-1) 
Seminar in Pharmacology 1 

336-672  สมัมนาทางเภสชัวิทยา 2     1(0-2-1) 
Seminar in Pharmacology 2 

  * รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลอืก 
   ภาควชิาเปิดสอน 

   336-511  เภสชัวิทยาสมุนไพร     2(2-0-4) 
     Pharmacology of Medicinal Plants 
   336-512  เภสชัวิทยาต่อมไร้ท่อ     2(2-0-4) 
     Endocrine Pharmacology 
   336-513  เภสชัวิทยาพฤติกรรม     2(2-0-4) 
     Behavioral Pharmacology      
   336-514  เภสชัวิทยาระบบประสาท    2(2-0-4) 
      Neuropharmacology 

336-515  เภสชัวิทยาของยาตา้นจุลชีพ    2(2-0-4) 
    Pharmacology of Antimicrobial Agents 



15 

 

336-516 ความกา้วหนา้ทางเภสัชวิทยา    2(2-0-4)  
Trends in Pharmacology      

336-521        พิษวิทยา      2(2-0-4) 
Toxicology 

336-531  เภสชัวิทยาคลินิก     2(2-0-4) 
  Clinical Pharmacology      
336-541  เภสชัวิทยาระดบัโมเลกลุ     2(2-0-4) 
  Molecular Pharmacology      
336-542  เภสชัพนัธุศาสตร์     2(2-0-4) 
  Pharmacogenomics 
336-552  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลใ์นงานวิจยัทางเภสชัวิทยา 2(1-3-2) 
  Cell Culture Technique in Pharmacological Research  
336-553  การใชส้ตัวท์ดลองในงานวจิยัทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2(1-3-2) 
  Animal Experimental in Biomedical Science Research 

  รายวชิาเลอืกทีภ่าควชิาฯ/ คณะอืน่เปิดให้เลอืก (โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ) 

  วทิยานิพนธ์ 
336-691         วิทยานิพนธ์            36(0-108-0) 

   Thesis    
 336-692          วิทยานิพนธ์            18(0-54-0) 
   Thesis 
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คาํอธิบายความหมายของรหัสรายวชิาและจํานวนหน่วยกติ 
 ความหมายของรหสัประจาํรายวิชา 
 รหสัวิชาประกอบดว้ยตวัเลข 6 ตวั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 - สามตวัแรก  มีความหมายดงัน้ี 
  336 เป็นรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาควิชาเภสชัวิทยา 
 - สามตวัหลงั  มีความหมายดงัน้ี 

 ตวัเลขท่ี 4  แสดงถึงชั้นปีท่ีรายวิชานั้นเปิดสอน 
 ตวัเลขท่ี 5  แสดงถึงรหสัประจาํสาขาวิชา 
                        0 หรือ 1 หมายถึง  วิชาพื้นฐาน 

        2 หมายถึง วิชาพิษวิทยา 
           3 หมายถึง วิชาทางคลินิก 
           4 หมายถึง วิชาทางโมเลกลุ 

                5 หมายถึง (สาํรอง) 
                        6 หมายถึง (สาํรอง) 

           7 หมายถึง วิชาสมัมนา  
           8 หมายถึง วิชาหวัขอ้ปัจจุบนัทางเภสชัวิทยา 
           9 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ 

  ตวัเลขท่ี 6  แสดงถึงลาํดบัท่ีของวิชา 
 ความหมายของจาํนวนหน่วยกิตรวม มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 ตวัอยา่งเช่น 6(5-4-9)  มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 

เลขตวัท่ี 1 (6) หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวม 
เลขตวัท่ี 2 (5) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์ 
เลขตวัท่ี 3 (4) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
เลขตวัท่ี 4 (9) หมายถึง จาํนวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
- แผน ก แบบ ก 1 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคการศึกษาที ่  1 ภาคการศึกษาที ่  2 
336-691  วิทยานิพนธ์                                    9 หน่วยกิต 336-691   วิทยานิพนธ์                                       9 หน่วยกิต 

                                                         รวม      9  หน่วยกิต                                                              รวม      9  หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที ่2 
ภาคการศึกษาที ่  1* ภาคการศึกษาที ่  2* 

336-691  วิทยานิพนธ์                                    9 หน่วยกิต 336-691   วิทยานิพนธ์                                       9 หน่วยกิต 

                                                          รวม     9  หน่วยกิต                                                               รวม      9 หน่วยกิต 
*ในแต่ละภาคการศึกษา นกัศึกษาตอ้งสมัมนาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง โดยไม่คิดหน่วยกิต 

 
- แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
336-500                                                                4 หน่วยกิต 
บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยพ้ื์นฐาน* 
336-501                                                                6 หน่วยกิต 
เภสัชวทิยา        
  

336-551                                                                     2 หน่วยกิต 
เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวจิยัทางเภสัชวิทยา  
336-518                                                                     3 หน่วยกิต 
เภสัชวทิยาขั้นสูง  
336-581                                                                     1 หน่วยกิต 
หวัขอ้พิเศษทางเภสัชวทิยา  
xxx-xxx วิชาเลือก                                                    4 หน่วยกิต 
 

                                                             รวม  6  หน่วยกิต                                                                    รวม 10 หน่วยกิต 
* = รายวชิาบงัคบัเลือก แบบไม่คิดหน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

336-671  สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1                       1 หน่วยกิต 
336-692   วทิยานิพนธ์                 9 หน่วยกิต 
 
ฝึกสอนปฏิบติัการไม่ตํ่ากวา่ 15 ชัว่โมง ** 
(ไม่คิดหน่วยกิต) 
ใหมี้การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ ** 

336-672  สัมมนาทางเภสัชวทิยา 2                            1 หน่วยกิต 
336-692  วทิยานิพนธ์                      9 หน่วยกิต 
 

                                                                รวม   10  หน่วยกิต                                                                       รวม   10  หน่วยกิต 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 
336-500      บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์พืน้ฐาน            4(4-0-8) 
  Integrated Basic Biomedical Sciences 
รายวิชาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 โครงสร้างและการทาํงานของเซลลอ์อร์แกเนลล ์ การส่ือสารระดบัเซลล ์ วฏัจกัรของเซลล ์
โปรแกรมการตายของเซลลโ์ครงสร้างการทาํงานและการควบคุมสารพนัธุกรรม การควบคุมการแสดงออก
ของยนีพฒันาการของมนุษย ์ หนา้ท่ีและการทาํงานของระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุ  
ระบบไต และการควบคุมสมดุลนํ้าและเกลือแร่ ระบบภูมิคุม้กนั การติดเช้ือจุลชีพ 
  Structure and function of cells; organelles; cell communication; cell cycle; program cell 
death; structure, function and regulation of genetic materials, regulation of gene expression; human 
development; structure and function of  peripheral nervous system; central nervous system; cardiovascular 
system; hematopoietic system; respiratory system; gastrointestinal system; endocrine system; reproductive 
system; renal and water-electrolyte balance control system; immune system;microbialinfection 
 
336-501 เภสัชวทิยา             6(6-0-12) 

Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน:  336-500 หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของเภสัชวิทยา วิธีการบริหารยา รูปแบบของยาเตรียม การพฒันายา บญัชี
ยาหลกัแห่งชาติ ตวัขนส่งยา การขนส่งยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล ์กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ผลของการ
เปล่ียนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ แบบจาํลองทาง
เภสัชจลนศาสตร์ ทฤษฎีและกลไกการออกฤทธ์ิของยา แนวคิดของตวัรับ ชนิดของตวัรับ ความสามารถใน
การจบักบัตวัรับ การทาํงานร่วมกนัระหว่างยากบัตวัรับ ความสัมพนัธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกบัฤทธ์ิของยา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของยากบัการตอบสนองต่อยา ทฤษฎีการออกฤทธ์ิของยาโดยไม่ผ่านตวัรับ ผล
ของการเปล่ียนแปลงทางเภสัชพลศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา การทนต่อยา การเสพติดยา การแพย้า การ
เกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชวิทยาของยาท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
ส่วนกลาง หวัใจและหลอดเลือด ไต ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ยาตา้นจุลชีพ ยาตา้นปรสิต ยารักษามะเร็ง ออ
ตาคอยด์และยาตา้นการอกัเสบ การใชย้าในหญิงมีครรภ์มารดาระหว่างให้นมบุตร การใชย้าทารกและเด็ก 
การใชย้าผูสู้งอาย ุประยกุตค์วามรู้พื้นฐานกบัทางคลินิกในบางหวัขอ้   
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  Basic principle of pharmacology, route of drug administration, dosage form and preparation, 
drug development, national drug lists; drug transporters, drug transportation across membrane; 
pharmacokinetic processes, effects of pharmacokinetic alteration on drug response, pharmacokinetic 
parameters, pharmacokinetic modeling; theory  and mechanism of drug action, concept of receptors, 
receptor types, affinity, drug-receptor interaction, structure-activity relationship, dose response 
relationship, non-receptor theory,  effect of pharmacodynamic alteration on drug response, drug tolerance, 
drug dependence, drug allergy, adverse drug reactions; pharmacology of drugs acting on peripheral and 
central nervous systems, cardiovascular system, renal system, gastrointestinal system, endocrine system, 
antimicrobial agents, antiparasitic agents, antineoplastic agents,  autacoids and anti-inflammatory drugs; 
drug therapy in pregnancy, nursing mother, infants, children and elderly; application of basic 
pharmacology to clinical aspects in some topics 
 
336-511  เภสัชวทิยาสมุนไพร              2(2-0-4) 
  Pharmacology of Medicinal Plants 
รายวิชาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  ชนิดและประเภทของสมุนไพรไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน  แหล่งท่ีมาของสมุนไพร  
สารสาํคญัออกฤทธ์ิ  กลไกการออกฤทธ์ิ  ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา และอาการอนัไม่พึงประสงค ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาของสมุนไพร กระบวนการพฒันาสมุนไพรเพื่อการรักษา  การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิทาง
เภสชัวิทยาระหวา่งสมุนไพรกบัยาแผนปัจจุบนั ความปลอดภยัของยาสมุนไพร ความกา้วหนา้ของงานวิจยั
ทางดา้นยาสมุนไพร 
  Thai medicinal plants, sources, active ingredients, mechanism of action, pharmacological  
activities and adverse effects; factors affecting on pharmacological  activities of medicinal plants; 
medicinal plants development processes for therapeutic use; comparative pharmacological study between 
medicinal plant and modern drugs, safety of medicinal plants; pharmacological research trends in 
medicinal plants  
 
336-512  เภสัชวทิยาต่อมไร้ท่อ              2(2-0-4) 
  Endocrine Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500 หรือเทียบเท่าหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  การทาํงานและการควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อ  การสังเคราะห์ฮอร์โมน กลไกการออก
ฤทธ์ิของฮอร์โมน การวดัระดบัฮอร์โมน ยาท่ีมีผลต่อระบบฮอร์โมน ขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงั อาการไม่พึง
ประสงคจ์ากยา   
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  Function and regulation of endocrine system; synthesis of hormones, mechanism of 
actions; hormonal assays; drugs affecting endocrine system, indications, precautions, adverse drug 
reactions  
 
336-513  เภสัชวทิยาพฤติกรรม              2(2-0-4) 
  Behavioral Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  ระบบสมองท่ีควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎีของสารส่ือประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม  เภสัชวิทยาของยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและยาท่ีใชใ้นการรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรม  วิธี
มาตรฐานในการทดสอบยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของยา  
 Neuronal control of behavior; theory of neurotransmitters involved in behavioral changes; 
Pharmacology of drugs affecting behavior and drugs used to treat the abnormal behavior; standard 
methods for drugs affecting on behavior investigation, evaluation of drug efficacy and safety 
 
336-514  เภสัชวทิยาระบบประสาท             2(2-0-4) 
  Neuropharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน :  336-500 หรือเทียบเท่าหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทส่วนกลาง โครงสร้างและการทาํงาน ชนิดของสาร 
ส่ือประสาทและตวัรับ การสังเคราะห์ การหลัง่ การทาํลาย การส่งผา่นสัญญาณประสาท กลุ่มยาหรือสารเคมี 
ท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทรอบนอก และ ระบบประสาทส่วนกลาง กลไกการออกฤทธ์ิ ความสัมพนัธ์
ระหว่างสูตรโครงสร้างกบัฤทธ์ิของยา  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  ประโยชน์ทางการรักษา  อาการไม่พึงประสงค ์
อนัตรกริยาของยา  ขอ้หา้มใชแ้ละขอ้ควรระวงัของยา การทนต่อยา การเสพติดยา 
  Peripheral nervous system, central nervous system, structure and function,  types of 
neurotransmitters and receptor,  synthesis, release, degradation, neurotransmission ; drug or chemical 
substance acting on peripheral nervous system and central nervous system, mechanism of action, structure-
activity relationship, pharmacological activity, therapeutic uses, adverse drug reactions, drug-drug 
interaction, contraindications and precautions; drug tolerance, drug dependence 
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336-515  เภสัชวทิยาของยาต้านจุลชีพ             2(2-0-4) 
  Pharmacology of Antimicrobial Agents 
รายวิชาบงัคบัก่อน:  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  หลกัทัว่ไปในการพิจารณาใชย้าและประเภทยาตา้นจุลชีพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
กบัฤทธ์ิของยา  กลไกการออกฤทธ์ิ  กลไกการด้ือยา  เภสชัจลนศาสตร์ ประโยชน์ทางการรักษาและผลอนัไม่
พึงประสงคข์องยาตา้นจุลชีพในกลุ่มต่าง ๆ ยารักษาวณัโรค ยาตา้นเช้ือรา ยาตา้นไวรัส ยารักษาโรคบิด  การ
เช่ือมโยงความรู้ทางเภสชัวทิยากบัการใชย้าทางคลินิกในบางหวัขอ้   ความกา้วหนา้ของงานวิจยัเก่ียวกบัยา
ตา้นจุลชีพ 
  General considerations and classification of antimicrobial agents; structure-activity 
relationship, mechanism of action, mechanism of drug resistance, pharmacokinetics, therapeutic uses and 
adverse drug reactions of antimicrobial agents, anti-tuberculosis, antifungal, antiviral, anti-amoebic; 
clinical correlations in some topics; research trends in antimicrobial agents  
 
336-516  ความก้าวหน้าทางเภสัชวทิยา         2(2-0-4)

   Trends in Pharmacology 

 การนาํเสนอและอภิปรายความรู้ใหม่และวทิยาการทนัสมยัทางเภสชัวทิยาท่ีจะนาํไปสู่  การ
พฒันาสารต่าง ๆใหเ้ป็นยาในอนาคต 

Presentation of and discussion on new knowledge and up-to-date technology in 
pharmacology leading to the development of substances into drugs in the future  
 
336-518  เภสัชวทิยาขั้นสูง              3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  แนวคิดและหลกัการทางเภสชัวิทยาจากระดบัพื้นฐาน จนถึงการประยกุตใ์ชใ้นการรักษา 
ของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพการคน้พบท่ีสาํคญัในงานวิจยัทางเภสชัวิทยาท่ีจะนาํไปสู่การประยกุตใ์ช้
ใหม่ในการรักษา 
  Concepts and principles of pharmacology from basics to therapeutic use of drugs and 
bioactive compounds, important research findings in pharmacology leading to new therapeutic applications 
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336-521  พษิวทิยา                2(2-0-4) 
   Toxicology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  หลกัการทางพิษวิทยา การจาํแนกชนิด แหล่งท่ีมา สมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ  
การประเมินความเป็นพษิของสาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดและการตอบสนอง
ของความเป็นพิษ กลไกของการเกิดพษิระดบัโมเลกลุ เซลล ์ เน้ือเยือ่และอวยัวะ การวินิจฉยัการเกิดพษิ 
อาการและอาการแสดง การรักษาความเป็นพิษ   
  Principle of  toxicology, classification, sources, physico-chemical properties of  toxic 
agents, toxicity evaluation; factors affecting toxicity; dose-response relationship of toxic agents; 
mechanism of toxicity at molecular, cellular, tissue and organ levels; poisoning diagnosis, toxic signs and 
symptoms,  treatment of poisoning 
 
336-531 เภสัชวทิยาคลนิิก              2(2-0-4) 
        Clinical Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
                    การพฒันายาและการประเมินยาใหม่      ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลากบัระดบัของยาและความ 
สามารถในการรักษาโรคและผลอนัไม่พึงประสงคใ์นคน ปัจจยัเก่ียวกบัเภสชัจลนศาสตร์และพลศาสตร์ต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาโรค อนัตรกิริยาระหวา่งยา และจริยธรรมในการทดลองยาในคน  ศึกษาเปรียบเทียบ
ขอ้แตกต่างระหวา่งยาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักบัยาใหม่  ติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัดา้นเภสชัวิทยาคลินิก 

 Drug development and evaluation of new drugs; time-concentration relationship and 
therapeutic efficacy, adverse effects of drugs, pharmacokinetics and pharmacodynamics factors affecting 
drug efficacy, drug interaction, ethical issue involved in research in human, comparative study between 
currently used and new drugs, trends in Clinical Pharmacology researches  
 
336-541 เภสัชวทิยาระดับโมเลกลุ              2(2-0-4)      

Molecular Pharmacology  
รายวิชาบงัคบัมาก่อน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 บทบาทของตวัขนส่งยาและเอนไซมต่์อเภสชัจลนศาสตร์ระดบัโมเลกลุ กลไกการออกฤทธ์ิ
ของยาในระดบัโมเลกลุ โครงสร้างระดบัโมเลกลุและการทาํหนา้ท่ีของตวัรับชนิดต่างๆ การส่งสญัญาณใน
ระดบัเซลล ์ เทคนิคการศึกษาเก่ียวกบัการจบัของไลแกนด ์สญัญาณภายในเซลล ์ และการประยกุต ์ ใชใ้นการ
จาํแนกชนิดของตวัรับและการคน้ควา้หายาใหม่   เภสชัวทิยาระดบัโมเลกลุของยาใหม่เปรียบเทียบกบัยาเก่า 



23 

 

 Role of drug transporters and enzymes on pharmacokinetics at molecular level; 
mechanisms of drug action; molecular structure and function of various types of receptors; cellular 
signaling, techniques used in ligand binding study, intracellular signaling and its application for 
classification of receptors and new drug development; molecular pharmacology of new drugscompared 
with prototype drugs 
 
336-542  เภสัชพนัธุศาสตร์              2(2-0-4) 
  Pharmacogenomics 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  พนัธุศาสตร์ท่ีจาํเป็นในมนุษย ์ความผดิปกติทางพนัธุกรรม โครงการจีโนมของมนุษย ์ 
ผลของการเปล่ียนแปลงจีโนมของมนุษยต่์อการตอบสนองต่อยา เภสชัวิทยาจีโนมของเอนไซมไ์ซโตโครม  
พี 450 และเอนไซมอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมแทบอลิซึมของยา ตวัขนส่งยา เป้าหมายของยา ความหลากหลาย 
ทางพนัธุกรรมท่ีมีความสาํคญัทางคลินิก เคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศ เทคนิคท่ีใชศึ้กษาเก่ียวกบัเภสชัวิทยา 
พนัธุศาสตร์ 

Essential human genetics, genetic disorders, the human genome project; effect of 
alteration of human genomes on drug response; Pharmacogenomics of cytochrome P450 enzymes, other 
drug-metabolizing enzymes, drug transporters, drug targets; clinical significance of genetic 
polymorphisms; bioinformatics tools; techniques used in Pharmacogenomics researches 
 
336-551        เทคนิคการทดลองและระเบียบวธีิวจัิยทางเภสัชวทิยา                    2(0-4-2) 
  Experimental Techniques and Research Methodology in Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานทางเภสัชวิทยาวิธีการ  เทคนิค  แบบจาํลองท่ีใชส้ตัวท์ดลองและไม่
ใชส้ตัวท์ดลองทางปฏิบติัการเภสชัวิทยา  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลจริยธรรมการทดลองใน
มนุษยแ์ละสตัว ์หลกัการและวิธีการวิจยัทางเภสชัวิทยาการประยกุตใ์ชส้ถิติเพื่อการวิจยัทางเภสชัวิทยา 
  Basic pharmacological instrument using, methods, techniques,animal and non-animal 
models for pharmacological experiments; data analysis and evaluation; ethical issues in humans and 
animals experiments; principle and research methodology; statisticalapplications in pharmacological 
researches 
 
 
 



24 

 

336-552  เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ในงานวจัิยทางเภสัชวทิยา          2(1-3-2) 
Cell Culture Technique in Pharmacological Research 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-501  หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เทคนิคขั้นพื้นฐานในการเพาะเล้ียงเซลล์ทั้งชนิดท่ีเจริญแบบเกาะติดและท่ีเจริญแบบไม่

เกาะติด การเพาะเล้ียงเซลล ์การตรวจสอบการเจริญเติบโตของเซลล ์การคงสภาพสายพนัธ์ุของเซลล ์การ
ถนอมเซลลโ์ดยใชค้วามเยน็ การตรวจเซลลท่ี์รอดชีวิตหลงัแช่แขง็ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล ์ 

Basic techniques for cultivation of anchorage-dependent and anchorage-independent 
cells; cell propagation, determination of cell growth, maintenance of cell lines; cryo–preservation of cells, 
determination of cell survival after cold storage; effect of certain parameters on the growth of cells  
 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวจัิยทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์         2(1-3-2) 

The Use of Laboratory Animal in Biomedical Science Research 
จรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง การเลือกโมเดลการทดลองท่ีใชส้ตัวท์ดลอง มาตรฐานการ

ดูแลสตัวท์ดลอง เทคนิคพ้ืนฐานสาํหรับการทดลองท่ีใชส้ตัวท์ดลอง การบริหารยาในสตัวท์ดลอง การเกบ็
ตวัอยา่ง พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกท่ีเกิดจากการชกันาํดว้ยสารเคมี  การผา่พิสูจน์ซาก  การ 
การุณยฆาต    

Ethics on  the use of laboratory animal; selection of animal model; standard animal care; 
basic techniques for the experiment using laboratory animal; drug administration to laboratory animal; 
specimen collection; chemical-induced pathophysiology and clinical features; autopsy; euthanasia   
 
336-581  หัวข้อพเิศษทางเภสัชวทิยา             1(0-1-2) 
  Special Topics in Pharmacology 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-500, 336-502, 336-503 หรือโดยความเห็นชอบของผูส้อน 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเภสัชวทิยาของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  ศึกษาอยา่งลึกซ้ึงและ 
ครอบคลุมตั้งแต่การคน้พบจนถึงการประยกุตใ์ชใ้นการรักษา  มีการทบทวนวรรณกรรม  นาํเสนอ และ
อภิปรายประเดน็สาํคญัโดยบูรณาการความรู้จากสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
 
   Interesting topics in Pharmacology of drugs and bioactive compounds, study in depth  
and cover from the discovery to therapeutic applications; reviewing literatures, presentation and discussion 
in important issues, integration of knowledge from related fields  
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336-671        สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1                                                                                   1(0-2-1) 
  Seminar in Pharmacology 1 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-501, 336-502  หรือโดยความเห็นชอบของผูส้อน  

การนาํเสนอบทความวจิยัท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเภสชัวิทยาเนน้การอ่านอยา่งวิเคราะห์
วิจารณ์ การเตรียมเพื่อนาํเสนอ การนาํเสนอ การอภิปรายผลการตอบขอ้ซกัถาม การมีส่วนร่วมของผูฟั้งท่ีเป็น
นกัศึกษา 

Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on 
critical reading, preparation, presentation, discussion, answering question, contribution from student 
audients  
 
336-672         สัมมนาทางเภสัชวทิยา 2                                                                                  1(0-2-1) 
  Seminar in Pharmacology 2 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 336-501, 336-671 หรือโดยความเห็นชอบของผูส้อน 

การนาํเสนอบทความวจิยัท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเภสชัวิทยา เนน้การเลือกบทความและ
การมีพฒันาการของความเขา้ใจ การเตรียมเพ่ือนาํเสนอ  การนาํเสนอ  การวิเคราะห์และวจิารณ์  การตอบขอ้
ซกัถาม  การมีส่วนร่วมของผูฟั้งท่ีเป็นนกัศึกษาใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 

Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on 
article selection, progression of an understanding, preparation, presentation, criticism, discussion and 
answering question, contribution from   audients; communication in English  
 
336-691  วทิยานิพนธ์            36(0-108-0) 
  Thesis         
รายวิชาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของผูส้อนและมีอาจารยรั์บเป็นท่ีปรึกษา 
  การทบทวนวรรณกรรม พฒันาโครงร่างหัวขอ้วิจัยทางเภสัชวิทยา การออกแบบ การ
ดาํเนินการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะห์ผลการทดลอง การเขียน
วิทยานิพนธ์และตน้ฉบบังานวิจยั การนาํเสนอและการเผยแพร่ส่ิงพิมพใ์นเชิงวิชาการ  

   Literature review, pharmacological research proposal development, research design; 
performing scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis and research manuscript 
writing; academic presentation and publication   
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336-692           วทิยานิพนธ์                           18(0-54-0) 
  Thesis         
รายวิชาบงัคบัก่อน : เรียนวิชาต่าง ๆ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิตและมีอาจารยรั์บเป็นท่ีปรึกษา 

  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  พฒันาโครงร่างของหวัขอ้วจิยัท่ีน่าสนใจทางเภสชัวิทยา  
การออกแบบ การดาํเนินการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง การเขียนวิทยานิพนธ์ การนาํเสนอหรือการเผยแพร่ส่ิงพิมพใ์นเชิงวิชาการ  

Literature review, pharmacological research proposal development, research  
design; performing scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis writing; academic 
presentation or publication  
 

            นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเลือกเรียนรายวิชาของภาควิชาหรือคณะอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือในสถาบนัอ่ืน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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3.2 ช่ือ สกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ที ่ เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดบั 
เอก-โท-ตรี (สาขาวชิา), 
สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา, 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง 

วชิาการ 

1 รศ. นางสาวเบญจมาศ  จนัทร์ฉวี - Ph.D. (Pharmacoepidemiology)  
  U. of Wales, U.K., 2540 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.มหิดล,  
   2532 
- วท.บ. (เคมี), ม.ขอนแก่น, 2529 

ดูภาคผนวก ง 

2 รศ. นางสมสมร ชิตตระการ - วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
   ม.เชียงใหม่, 2528 
- วท.บ. (พยาบาล) 
   ม.สงขลานครินทร์, 2524 

ดูภาคผนวก ง 

3 ผศ. นายกิจจา สวา่งเจริญ - Ph.D. (Physiology) 
   U. of Queensland, Australia,  
   2540 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.มหิดล,  
   2524 
- ภ.บ., ม.มหิดล, 2521 

ดูภาคผนวก ง 

4 ผศ. นางสาววนัดี อุดมอกัษร - ปร.ด. (เภสัชวิทยา), ม.มหิดล,  
   2549 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
   ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก ง 

5 อ. นางสถาพร พฤฒิพรรลาย - ปร.ด. (พิษวทิยา), ม.มหิดล, 2548 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
   ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก ง 
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ที ่ เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดบั 
เอก-โท-ตรี (สาขาวชิา), 
สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา, 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง 

วชิาการ 

6 อ. นางสาววนิดา สุขเกษศิริ - ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
   ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก ง 

7 อ. นายสมชาย ศรีวิริยะจนัทร์ - ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์),  
  ม.สงขลานครินทร์ 2558 
- วท.ม. (เภสัชวิทยา),  
   ม.สงขลานครินทร์ 2549 
- วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์,  
   2534 

ดูภาคผนวก ง 

8 อ. นายธนัว ์สุวรรณเดชา - ปร.ด., (เภสัชศาสตร์),  
   ม.สงขลานครินทร์, 2557 
- ภ.บ., (เภสัชศาสตร์), 
  ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก ง 

9 อ. นางสาวสุพรรษา กง้เซ่ง - ปร.ด. (พิษวทิยา), ม.มหิดล, 2559 
- วท.ม. (พิษวทิยาทางอาหารและ 
   โภชนาการ), ม.มหิดล, 2551  
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์,    
   ม.วลยัลกัษณ์ , 2546   

ดูภาคผนวก ง 

              3.2.2 อาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้สอน 
ที ่ เลขประจําตวั

ประชาชน 
ตาํแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดบั 
เอก-โท-ตรี (สาขาวชิา), 
สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา, 

ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง 

วชิาการ 

1 ผศ. นางสาวนิสิตา บาํรุงวงศ ์ - วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.มหิดล, 2526 
- วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์,  
   2522 

ดูภาคผนวก จ 

2 ผศ. นางสุภาภรณ์ การเสนารักษ ์ - วท.ม. (เภสัชวิทยา),  
   ม.เชียงใหม่, 2528 
- วท.บ. (พยาบาล), ม.เชียงใหม่, 2524 

ดูภาคผนวก จ 
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3.2.4 อาจารย์พเิศษ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพิจารณาเชิญอาจารยพ์ิเศษซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขา

เภสชัวิทยาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในหรือต่างประเทศ  มาร่วมสอนหรือเป็น
กรรมการ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยจะพิจารณาตามความ
เช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี

5. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย
  เป็นงานวิจยัในหวัขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันาศาสตร์หรือ
ความรู้ดา้นเภสชัวิทยา  

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
ศึกษาคน้ควา้และทาํวิจยัทางดา้นเภสชัวิทยา อนัจะก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ภายใตก้ารดูแลและ 

       แนะนาํของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นกัศึกษาสามารถวางแผน  ทาํการศึกษาคน้ควา้และทาํวิจยัในสตัวท์ดลองหรือในคนอยา่งมี    
      จริยธรรมและจรรยาบรรณ   มีความเช่ียวชาญในการทดลอง การใชเ้คร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
      สถิติท่ีเหมาะสม  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทาํวิจยัได ้ 

5.3 ช่วงเวลา 
  5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 สามารถเร่ิมดาํเนินการทาํงานวิจยัไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
                      ท่ี 1 และเสร็จส้ินการทาํงานวิจยัในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2  
  5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการเรียนท่ีตอ้งเรียนรายวิชาบงัคบัและวิชาเลือกตามท่ีหลกัสูตร 
                    กาํหนด จาํนวน 16 หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 และสามารถ 
                    เร่ิมดาํเนินการทาํงานวิจยัไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาท่ี 2  

5.4 จํานวนหน่วยกติ  
แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต   
แผน ก แบบ ก 2   18 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จดัใหมี้การพบปะระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์ในการเลือก 
    อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรนาํเสนอหวัขอ้หรืองานวิจยัท่ีสนใจ/เช่ียวชาญ และ 
    ทุนการวจิยัในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 
2) ใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาตามความสนใจ 
3) ใหน้กัศึกษาดาํเนินการทาํ บว. 1 แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1  
     ปีการศึกษาท่ี 2 เพื่อลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
4) กาํหนดใหน้กัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
5) ใหน้กัศึกษาพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และจดัสอบป้องกนัโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยใหมี้ 
     แผนกาํหนดช่วงเวลาของการทาํวิทยานิพนธ์อยา่งชดัเจน 
6) ใช ้social network เช่น facebook โดยมีกลุ่มท่ีเป็นนกัศึกษาทั้งปัจจุบนั และศิษยเ์ก่า  เป็นส่ือกลาง 
    ในการส่ือสาร ขอ้มูล รวมทั้งนดัแนะกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
7) ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั และมีขอ้มูล หรือทาํ link ไปท่ีเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั หรือ 
    บณัฑิตศึกษาของคณะฯ เก่ียวกบัระเบียบ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ 
8) จดัใหมี้การพบปะ พดูคุย ผา่นกิจกรรมวารสารสโมสร 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
             ใหน้กัศึกษารายงานความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์    ในรายวิชาสมัมนาฯ  อยา่งนอ้ย 
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์ โดยเทียบกบัแผนท่ีไดว้างไวใ้น 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมการนาํเสนอผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธ์ ในท่ีประชุมวิชาการในสาขาวิชาฯ 
หรือท่ีประชุมวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหน้กัศึกษาทาํการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีระเบียบฯ กาํหนด 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 

 
1. เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ 
    คณะฯ หรือมหาวิทยาลยั 
2. ใชส่ื้อการสอน เป็นภาษาองักฤษ 
3. จดัการเรียนการสอนรายวิชาสมัมนา ใหมี้การ 
    ส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ 
4. มอบหมายงาน โดยใหค้น้ควา้วารสาร แหล่ง 
    ขอ้มูล ส่ือ ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

2. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ใหเ้ขา้อบรมการใชโ้ปรแกรม  การสืบคน้ขอ้มูล  
    การใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นประโยชน ์
    กบัการทาํวทิยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมทางสถิติ  
    การจดัการเอกสารอา้งอิง การจดัการเอกสาร  
     เป็นตน้ 
2. จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และจุดเช่ือมต่อ 
    เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ใหเ้พยีงพอกบั 
    จาํนวนนกัศึกษา 
3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี
    สารสนเทศ โดยใหมี้กิจกรรมสืบคน้ 

3. มีสาํนึกถือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจท่ีสอง 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ 
    ส่วนรวม หรือสาธารณะในโอกาสต่าง ๆ 
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  
    การช่วยเหลือผูอ่ื้น ในระหวา่งการเรียนการสอน  
    หรือกิจกรรม 

4. มีสาํนึกของการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเทิดทูน 
    สถาบนัพระมหากษตัริย ์ เช่น การจุดเทียนชยั 
    ถวายพระพร 

5. มีจิตสาํนึกดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี
วฒันธรรม 

1. จดักิจกรรม หรือส่งเสริมขนบธรรมเนียมฯ เช่น  
    ไหวค้รู สรงนํ้าพระ รดนํ้าดาํหวั  ลอยกระทง   
    ทาํบุญวนัสารท เป็นตน้  
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หรือ ผลการเรียนรู้ทีค่าดว่าจะได้รับจากการพฒันา (expected  
     learning outcomes, ELO)                                     
     2.1  มหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสัชวทิยามีคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. ความซ่ือสตัย ์สุจริต  1.  มีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ในรายวิชาท่ีสอน โดย
การยกตวัอยา่งปัญหาท่ีเกิดข้ึน ใน
สงัคม หรือการยกแบบอยา่งท่ีดี 
และในกิจกรรมท่ีมอบหมาย เช่น 
การทาํรายงาน การทาํวิจยัและ
เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
โดยเนน้ใหมี้การอา้งอิง 

2. ช่ืนชม และประกาศยกยอ่ง 
   นกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินการอา้งอิง ในการตรวจ   
    รายงาน  วิทยานิพนธ์  ส่ือในการ  
    นาํเสนอ และตรวจสอบการ 
    คดัลอกเลียนแบบดว้ยโปรแกรม  
    Turn-it in หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
2. รายงานปริมาณการทุจริตในการ 
    สอบ 
3.  แบบสอบถามความพึงพอใจจาก    
    ผูใ้ชม้หาบณัฑิต 

2. มีวินยั ตรงต่อเวลา  
    มีความรับผดิชอบต่อ 
    ตนเองและผูอ่ื้น  

1. ฝึกใหมี้วินยัเร่ืองการตรงต่อเวลา  
2. มีการปฐมนิเทศเร่ืองการแต่งกาย     
    ใหสุ้ภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 

1. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน และ 
    การเขา้สอบตรงเวลา  การส่งงาน 
    ท่ีไดรั้บมอบหมายตามกาํหนด  
2. การแต่งกาย เม่ือมายงัสถานศึกษา  
    และเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการ 
   ทาํวิจยั 

1. มีการเรียนการสอนเร่ือง 
    จรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง  
    และจรรยาบรรณการทาํการ 
    ทดลองในมนุษย ์
2. มีการสอดแทรกในระหวา่งการ 
    เรียนการสอน โดยการยกปัญหา 
    ดา้นจริยธรรมในการทาํวจิยั  
    หรือยกแบบอยา่งท่ีดี 

1. สอบวดัความรู้  
2. ประเมินจากการสอบโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์โดยมีการ 
    ออกแบบการทดลองท่ีคาํนึงถึง 
    จรรยาบรรณ 
3. เอกสารรับรองการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ของ
สถาบนัการศึกษาใหใ้ช้
สตัวท์ดลอง หรือทาํการทดลอง
ในมนุษยใ์นงานวิจยั 

4. มีเลขท่ีอนุญาตใหใ้ชส้ตัวท์ดลอง 
    ในแบบฟอร์มขอใชส้ตัวท์ดลอง 
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ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. เคารพสิทธิและรับฟัง 
    ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1. มอบหมายงานใหท้าํเป็นกลุ่ม 
    และใหมี้การนาํเสนอ วิเคราะห์   
   วิพากษว์จิารณ์ 
2. มอบหมายใหท้าํ หรือเขา้ร่วม 
   กิจกรรม เช่น งานสปัดาห์ 
   วิทยาศาสตร์ กิจกรรม ม.อ.วิชาการ   
   การจดัประชุมวิชาการฯ วารสาร 
   สโมสรกลุ่มวิจยัในภาควิชาฯ 

1. สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน หรือ 
   การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ผลการประเมินการจดักิจกรรม 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
    ผูใ้ชม้หาบณัฑิต 
4. การประเมินจากกลุ่มเพื่อน  
     (peer assessment) 

5. ความเป็นผูน้าํ 1. ส่งเสริมหรือกระตุน้ใหมี้การ 
    แสดงออกในการประพฤติปฏิบติั 
   ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 
   ในและนอกสถานศึกษา 

1. แบบสอบถามจากผูใ้ชม้หาบณัฑิต 
2. สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนหรือ 
   ขณะเขา้ร่วมกิจกรรม 

6. เคารพกฎระเบียบ และ 
    ขอ้บงัคบัขององคก์ร 
    และสงัคม 

1. มีการแนะนาํและแจง้ใหท้ราบ  
    เร่ืองกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี 
    เก่ียวขอ้ง รวมทั้งแหล่งคน้ควา้  
    ในการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
    ชั้นปีท่ี 1  

1. ร้อยละของจาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํ 
    ผดิระเบียบ ขอ้บงัคบั 
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2.2 มหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสัชวทิยามีความรู้ด้านเภสัชวทิยาทีท่นัสมัยในระดับสากล 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ อยา่ง 
   ถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระของ 
   ความรู้พื้นฐานในระดบั 
   โมเลกลุและศาสตร์ท่ี  
   เก่ียวขอ้งกบัความรู้ 
  ดา้นเภสชัวิทยา และความรู้ 
  ในสาขาเภสชัวิทยาใน    
  ระดบัพื้นฐานและขั้นสูง 

1. จดัการเรียนการสอนใน 
    รูปแบบบรรยาย  
2. จดัการเรียนการสอนใน 
    รูปแบบปฏิบติัการ  
3. จดัการเรียนการสอนโดย 
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการ
สอนแบบ PBL เป็นตน้ 

4. เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และ 
    จดัใหมี้ชัว่โมงเรียนรู้ดว้ย 
    ตนเอง 
5. การจดัการเรียนการสอนใน 
    รายวิชาสมัมนา  รายวิชา 
    หวัขอ้พิเศษทางเภสัชวิทยา 

1. จดัสอบวดัความรู้กลางภาคและ 
    ปลายภาคตามกาํหนด 
2. สอบและประเมินทกัษะการปฏิบติั 
3. ประเมินความรู้ความเขา้ใจการให ้
    สมัมนา/นาํเสนอ/อภิปรายใน 
    รายวิชาต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
2. สามารถนาํความรู้ทาง   
เภสชัวิทยามาประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษา คน้ควา้ทางวิชาการ   
ออกแบบการวจิยั การดาํเนิน 
การวิจยั ตลอดจนการรายงาน
และเผยแพร่ 

1. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั 
    ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสชั 
    วิทยา และสถิติท่ีใชใ้นการ 
    วิจยั 

2. จดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาสมัมนาทาง      
เภสชัวิทยาและหวัขอ้พิเศษ
ทางเภสชัวิทยา  

3. จดัใหมี้การนาํเสนอโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์ 
4. จดัใหมี้การนาํเสนอ 
    ความกา้วหนา้ในการ 
    ทาํวิทยานิพนธ์ 
5. กาํหนดใหน้กัศึกษาไปเสนอ 
    ผลงานทางวิชาการใน 
    ประชุมวิชาการระดบัชาติ 
    หรือระดบันานาชาติ 
6. ใหน้กัศึกษาเขียนรายงานการ 
    วิจยั เช่น proceedings หรือ 
    บทความทางวิชาการอ่ืนๆ 

1. ประเมินจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ประเมินจากแบบฟอร์มการให้

คะแนนในรายวิชาสมัมนาทาง   
เภสชัวิทยาและหวัขอ้พิเศษทาง  
เภสชัวิทยา   

3. ความเขา้ใจการแสดงความคิดเห็น 
การตอบขอ้ซกัถาม  

4. ประเมินจากความกา้วหนา้ในการ 
    ทาํวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการไดรั้บการตอบรับใน 
    การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีใช ้
    ประกอบการประชุมวิชาการ หรือ  
    วารสารทางวิชาการ 

3. มีการติดตามความกา้วหนา้ 
    ในวิทยาการสาขาเภสชัวทิยา   
และสามารถบูรณาการ 
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

1. จดัการเรียนการสอนใน 
    หวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจ 
    อยา่งมากในสาขาวิชา 
    เภสชัวิทยาในขณะนั้น 
2. มีการจดัการเรียนการสอน 
    ในรูปแบบของการสมัมนา 
3. มีการมอบหมายงานใหไ้ป 
    คน้ควา้ติดตามความกา้วหนา้ 
    ในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมา 
    นาํเสนอ 

1. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
    การตอบคาํถามในระหวา่งการเรียน 
    การสอน หรือการนาํเสนอในรายวิชา 
    สมัมนารายวิชาหวัขอ้พิเศษทาง 
    เภสชัวิทยา 
2. การนาํเสนอในกิจกรรมเสริม เช่น  
    วารสารสโมสรของภาควิชาฯ หรือ 
    ภายในกลุ่มวิจยันั้นๆ 
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ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. ทกัษะการถ่ายทอด 
    ความรู้เชิงวชิาการทาง      
    เภสชัวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัการเรียนการสอนใหมี้ 
    กิจกรรมนาํเสนอ เช่น การ 
    ใหส้มัมนา  กิจกรรม วารสาร 
    สโมสร 
2. มีการเชิญบุคคลตน้แบบมา 
    ใหส้มัมนา   
3. ใหน้กัศึกษาฝึกหดัเป็นผูช่้วย 
    สอนในการคุมปฏิบติัการ 
4. นกัศึกษาเขา้ร่วมประชุม 
    วิชาการเพ่ือใหเ้ห็น 
    ส่ิงแวดลอ้มทางวิชาการ และ 
    ตวัอยา่งการนาํเสนอใน 
    สถานการณ์จริง 
5. สนบัสนุนส่งเสริมให ้
    นกัศึกษานาํเสนอผลงาน 
    ในท่ีประชุมวิชาการทั้งใน 
    ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

1. มีการประเมินในหวัขอ้การนาํเสนอ  
    การถ่ายทอดความรู้ในแบบฟอร์มให้

คะแนนในรายวิชาสมัมนา 
2. ประเมินผลการปฏิบติัการเป็นผูช่้วย 
    สอน โดยอาจารยห์รือนกัศึกษา 
3. ประเมินจากการใหม้าถ่ายทอด 
    ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม

ประชุมวิชาการ ในกิจกรรมวารสาร
สโมสร 

4. ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บการตอบ 
    รับการเผยแพร่ในวารสารประกอบ 
    การประชุมวิชาการ 

5. การนาํความรู้ทาง             
เภสชัวิทยาไปประยกุตใ์น
วิชาชีพ 

1. สอดแทรกในระหวา่งการ 
    เรียนการสอน ในหวัขอ้ 
   ต่าง ๆ เก่ียวกบัการประยกุต ์
   ใชค้วามรู้ในหวัขอ้นั้น 
   ในการทาํงาน 
2. จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
    โดยมีการเชิญนกัวิชาการ 
    หรือนกัวิจยัในสาขาเภสัช 
    วิทยาท่ีประสบความสาํเร็จ 
    ในวิชาชีพมาถ่ายทอด 
    ประสบการณ์และให ้
    ขอ้คิดการทาํงาน 

1. ประเมินจากผลการประเมิน 
     ความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิต 
1. สงัเกตจากพฤติกรรม การตั้งคาํถาม  
     หรือตอบคาํถาม จากการเขา้ร่วม    
     กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
3. ประเมินจากผลการประเมิน 
    ความพึงพอใจการจดักิจกรรม 
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2.3.  มหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสัชวทิยา สามารถบูรณาการองค์ความรู้พืน้ฐานและขั้นสูงด้านเภสัชวทิยา เพือ่ 
        จัดการประเด็นปัญหาทางวชิาการและวชิาชีพ 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. ใชค้วามรู้ทางเภสัชวิทยา 
    พฒันาความคิดริเร่ิม และ 
    สร้างสรรคอ์ยา่งเป็น 
    วิทยาศาสตร์ในการจดัการ  
    ประเดน็ปัญหาทางวิชาการ 
    และวิชาชีพ 

1. กระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้ง 
    ประเดน็คาํถาม อภิปราย  
    และแสดงความคิดเห็น  
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
    การสอน 
2. สร้างหรือกาํหนดประเดน็ 
    ปัญหา ใหน้กัศึกษาร่วม 
    อภิปราย และแสดงความ 
    คิดเห็น 
3. จดัการเรียนการสอนใน 
    หวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจ 
    อยา่งมากในสาขาวิชา 
    เภสชัวิทยาในขณะนั้น 

1.  การสอบวดัความรู้ หรือวิเคราะห์ 
     กรณีศึกษา  
2. ประเมินจากการนาํเสนอ/การตั้ง

คาํถาม/การวิเคราะห์วจิารณ์ ใน
รายวิชาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษทาง
เภสชัวิทยา/ วชิาอ่ืนๆ  ทั้งกรณีท่ี 

      เป็นผูน้าํเสนอและผูฟั้ง  
3.  ประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาใน 
     การตั้งคาํถามหรือตอบคาํถามใน   
     หอ้งเรียน/สมัมนา/รายวชิาหวัขอ้ 
     พิเศษทางเภสชัวิทยา 
4. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
สามารถประเมินไดจ้ากการสอบ  
ป้องกนัวิทยานิพนธ์ (ทาํแบบประเมิน
ใหก้รรมการสอบประเมิน) 

2. สามารถวางแผน ออกแบบ  
    ดาํเนินการวจิยั เพื่อหา 
    คาํตอบและขอ้สรุปไดด้ว้ย 
    ตนเอง  

1. จดัใหน้กัศึกษาเขา้อบรมการ 
    ใชโ้ปรแกรม  การสืบคน้ 
    ขอ้มูล การใชฐ้านขอ้มูล 
    อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็น 
    ประโยชน์กบัการทาํ 
    วิทยานิพนธ์ 
2. มีการจดัการเรียนการสอน 
    เก่ียวกบัระเบียบวิธีวจิยั  
    และเทคนิคการทดลองทาง 
    เภสชัวิทยา 

1. ประเมินจากการนาํเสนอโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์ หรือความกา้วหนา้การ 
    ดาํเนินการวจิยั  
2. ประเมินจากการสอบวดัความรู้ และ 
    ทกัษะพื้นฐานในการทดลอง 
3. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
    สามารถประเมินไดจ้ากการสอบ     
    ป้องกนัวิทยานิพนธ์ (ทาํแบบ 
    ประเมินใหก้รรมการสอบประเมิน) 
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ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3. สามารถสงัเคราะห์และใช ้
    ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์าง 
    วิชาการ หรือรายงาน 
    ทางวิชาชีพ เพื่อใชใ้นการ 
    วิเคราะห์ประเดน็ หรือ 
    ปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่ง 
    สร้างสรรค ์

1. มอบหมายใหน้กัศึกษามา 
    ใหส้มัมนา โดยพฒันา 
    ทกัษะการอ่าน และ 
    จบัใจความประเดน็สาํคญั  
    วิเคราะห์ สงัเคราะห์   
    นาํเสนอ ถ่ายทอดใหผู้ฟั้ง 
    เขา้ใจ 
2. ใหมี้การนาํเสนอโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์  
3. ใหมี้การนาํเสนอ 
    ความกา้วหนา้ของการ 
    ทาํวิทยานิพนธ์ 
4. ใหมี้การเรียนการสอนใน 
    หวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจ 
    อยา่งมากในสาขาวิชา 
     เภสชัวิทยาในขณะนั้น 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการ 
    เตรียมการ การนาํเสนอ ของการให ้
    สมัมนาการรายงานความกา้วหนา้ 
    การทาํวิทยานิพนธ์ 
2. ประเมินจากการสอบโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์ (ทาํแบบประเมินให ้
    กรรมการสอบประเมิน) 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดง 
    ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
4. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
    สามารถประเมินไดจ้ากการสอบ     
    ป้องกนัวิทยานิพนธ์(ทาํแบบประเมิน 
    ใหก้รรมการสอบประเมิน) 
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2.4  มหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสัชวทิยา มีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมี 
    ความซบัซอ้น และสามารถ 
    ตดัสินใจ และประเมินการ 
    ดาํเนินงานดว้ยตนเองได ้

1. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั 
    การเตรียมการและการนาํ 
    เสนองานทางวิชาการ 
2. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั 
     เทคนิคและการทดลองทาง 
     เภสชัวิทยา โดยใหป้ฏิบติั 
    จริง และมีโอกาสแกปั้ญหา 
3. จดัใหน้กัศึกษาฝึกคุม  
    ปฏิบติัการ 
4. จดัใหท้าํวจิยัเพ่ือวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากทกัษะและพฤติกรรม 
    การปฏิบติัจริงของนกัศึกษา รวมทั้ง 
    ผลการทดลอง 
2. ประเมินจากความกา้วหนา้ในการ 
    ทาํวิทยานิพนธ์ และการสอบ 
    วิทยานิพนธ์ 

2. มีความรับผดิชอบในการ 
    ดาํเนินงานของตนเองและ 
    ร่วมมือกบัผูอ่ื้น ทั้งใน 
    บทบาทการเป็นผูน้าํ และ 
    ผูร่้วมงานภายใต ้
    พหุวฒันธรรม 

1. มอบหมายใหท้าํงาน 
   รายบุคคลและรายกลุ่ม  
2. มอบหมายงานท่ีมีกระบวน 
    การตั้งแต่ การวางแผน  
    ปฏิบติัจริง เขียนรายงาน    
3. จดัใหน้กัศึกษาทาํแผนงาน 
    ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. กาํหนดใหมี้การทาํกิจกรรม 
    กลุ่มยอ่ย หรือกรณีศึกษา 
    ในบางรายวชิา 

1. ประเมินจากผลการปฏิบติังาน และ 
    พฤติกรรมระหวา่งการปฏิบติังาน 
2. ประเมินจากแผนงานท่ีนกัศึกษาส่ง  
    และผลงานท่ีเกิดข้ึน 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะทาํ 
    กิจกรรมกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมิน 
    พฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม  
4. ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้
บณัฑิต 
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2.5  มหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสัชวทิยา มีทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี
       สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. สามารถคดักรองขอ้มูลทาง 
    คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ 
    นาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  
    และแกไ้ขปัญหา 

1. จดัใหมี้การเรียนการสอนท่ี 
ตอ้งมีการใชค้ณิตศาสตร์ 
และสถิติ เช่น รายวิชา
สมัมนาทางเภสชัวิทยา 

     เทคนิคการทดลองและ 
     ระเบียบวิธีวิจยัทาง             

เภสชัวิทยา การพฒันาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์  การทาํวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์   

    การนาํเสนอผลงานวิจยัใน 
    ท่ีประชุมวชิาการ 
2. กาํหนดใหมี้การทาํกิจกรรม 
    กลุ่มยอ่ย หรือกรณีศึกษา 
    ในบางรายวชิาใหมี้การ 
    ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง 
    คณิตศาสตร์และสถิติ 

1. ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 
    สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยัท่ีนาํเสนอ 
2. สอบวดัความรู้ในหวัขอ้ระเบียบวิธี 
    วิจยั และการใชส้ถิติในงานวิจยั 
    ทางเภสชัวทิยา  
3. ประเมินจากการสอบโครงร่าง 
    วิทยานิพนธ์   
4. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

    สามารถประเมินไดจ้ากการสอบ     
    ป้องกนัวิทยานิพนธ์(ทาํแบบประเมิน 
    ใหก้รรมการสอบประเมิน) 
 

2. สามารถส่ือสารอยา่งมี 
    ประสิทธิภาพ ทั้งใน 
    วงวิชาการและวิชาชีพ 

1. จดัใหมี้การนาํเสนอ งานวจิยั  
    หรือบทความทางวิชาการ  
    ทั้งในรูปแบบการนาํเสนอ 
    ปากเปล่า หรือรายงาน 
2. ใหน้กัศึกษานาํเสนอ 
    ผลงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์  
    ในท่ีประชุมวิชาการ 
    ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
3. ใหน้กัศึกษาเขียนบทความ 
     เพื่อตีพิมพใ์นวารสาร 
    ทางวิชาการทุกระดบั 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการนาํเสนอ  
    และการตอบสนองของผูฟั้ง 
2. ประเมินจากผลงาน หรือรายงาน 
    ท่ีมอบหมาย 
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
    สามารถประเมินไดจ้ากการสอบ     
    ป้องกนัวิทยานิพนธ์(ทาํแบบประเมิน 
    ใหก้รรมการสอบประเมิน) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บการตอบ

รับการตีพิมพ ์
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
     (Curriculum Mapping)  
     ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้
     3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 
1. ความซ่ือสตัย ์สุจริต 
2. มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. มีจรรยาบรรณในการทาํวิจยั 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5. ความเป็นผูน้าํ 
6. เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 

3.2 ความรู้ 
      ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระของความรู้พื้นฐานในระดบัโมเลกลุและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ดา้นเภสชัวิทยา และความรู้ในสาขาเภสชัวทิยาใน ระดบัพื้นฐาน
และขั้นสูง 

2. สามารถนาํความรู้ทางเภสชัวิทยา มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ ออกแบบการ
วิจยั การดาํเนินการวจิยั ตลอดจนการรายงานและเผยแพร่ 

3. มีการติดตามความกา้วหนา้ในวิทยาการสาขาเภสชัวิทยา และสามารถบูรณาการความรู้ใหม่ 
         กบัความรู้เดิม 

4.   ทกัษะการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการในสาขาเภสัชวทิยา 
5.   การนาํความรู้ทางเภสชัวทิยาไปประยกุตใ์นวิชาชีพ 

 3.3 ทกัษะทางปัญญา 
      ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 

1. ใชค้วามรู้ทางเภสัชวิทยาพฒันาความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ในการจดัการ
ประเดน็ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สามารถวางแผน ออกแบบ ดาํเนินการวิจยั เพื่อหาคาํตอบและขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง 
3. สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ เพื่อใชใ้น

การวิเคราะห์ประเดน็ หรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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3.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
             ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 

       1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น และสามารถตดัสินใจ และประเมินการดาํเนินงานดว้ย 
           ตนเองได ้
       2. มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้น ทั้งในบทบาทการเป็น 
           ผูน้าํ และผูร่้วมงานภายใตพ้หุวฒันธรรม   
3.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

              ผลการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 
        1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ และแกไ้ข 
            ปัญหา 
        2. สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
(หมวดวชิาบงัคบั) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความ 
สัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 
336-500  
บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน 

                  

336-501 
เภสชัวิทยา 

                  

336-518 
เภสชัวิทยาขั้นสูง 

                  

336-551 
เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวิจยัทาง
เภสชัวิทยา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
(หมวดวชิาบงัคบั) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 
336-581 
หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา 

                  

336-671 
สมัมนาทางเภสชัวิทยา 1 

                  

336-672 
สมัมนาทางเภสชัวิทยา 2 

                  

336-691  
วิทยานิพนธ์ 

                  

336-692  
วิทยานิพนธ์ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
(หมวดวชิาเลอืก) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 
336-511 
เภสชัวิทยาสมุนไพร 

                  

336-512 
เภสชัวิทยาต่อมไร้ท่อ 

                  

336-513 
เภสชัวิทยาพฤติกรรม 

                  

336-514 
เภสชัวิทยาระบบประสาท 

                  

336-515 
เภสชัวิทยาของยาตา้นจุลชีพ 

                  

336-516 
เภสชัวิทยาแนวใหม่ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
(หมวดวชิาเลอืก) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 
336-521 
พิษวิทยา                   

336-531 
เภสชัวิทยาคลินิก                   

336-541 
เภสชัวิทยาระดบัโมเลกลุ                   

336-542 
เภสชัพนัธุศาสตร์                   

336-552 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลใ์นงานวิจยัทาง 
เภสชัวิทยา 

                  

336-553 
การใชส้ตัวท์ดลองในงานวิจยัทาง 
ชีวการแพทย ์
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
      1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
          มาตรฐานหลกัสูตร 
      2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พิจารณาผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบั 
          วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
      3) นกัศึกษาประเมินการจดัการเรียนการสอนดว้ยการประเมินรายวชิา และประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 
             - กาํหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ 
          ประกนัคุณภาพภายในของภาควิชาเภสชัวิทยา และนาํไปปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียน 

  การสอน 
- การทวนสอบในระดบัรายวิชา โดยใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา และ 
  อาจารยผ์ูส้อน   
- การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร สามารถทาํไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายใน 
  สถาบนัการศึกษา ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
- การประเมินผลการสอบวดัคุณภาพจากการสอบผา่นภาษาองักฤษ การสอบโครงร่างการรายงาน 

          ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์  และการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
        2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบอาจดาํเนินการตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

-  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทวนสอบจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิต 
-  ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความพร้อม 
   ของนกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองค ์
   ความรู้ของนกัศึกษา 
- จาํนวนผลงานของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 

 
 
 
 
 



48 

 

3.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   
      แผน ก แบบ ก 1  เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบนั 
อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้สาํหรับผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานานชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดย
คณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพมิพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พมิพ ์
ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ี
นาํเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดงักล่าว 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 จดัใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ทั้งระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้ปฏิบติั  
             ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหาวิทยาลยั  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามกรอบแนวคิด 
             มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน  
             การออกขอ้สอบ การดูแลและใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา   
 1.2 ใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมโครงการบุคลากรใหม่พบคณบดีและผูบ้ริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
 1.3 ช้ีแจงใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ใจ ภารกิจของภาควิชา และการมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการประกนั 
             คุณภาพการศึกษา 
 1.4 จดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงทั้งดา้นการเรียนการสอนและวิจยั 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
  1) สนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะทั้งการจดัการเรียนการสอน การวดั 
                  และการประเมินผล  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  

 1) สนบัสนุนใหค้ณาจารยพ์ฒันาทางวิชาการ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การไปทาํวิจยั 
           ในต่างประเทศ  การนาํเสนอผลงาน  การดูงาน การลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์การวจิยั หรือ 
            แต่งตาํรา 
 2) สนบัสนุนใหค้ณาจารย ์เขา้ร่วมประชุมวชิาการ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
           อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 3) สนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดรั้บการอบรมเร่ือง การตรวจสอบการลอกเลียนทางวิชาการ  
           (Plagiarism) หรือหวัขอ้อ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์กบัการทาํงานทั้งดา้นการเรียนการสอนและการวิจยั 
 4) สนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาใหมี้คุณสมบติัในการรับทุนวิจยั 
 5) สนบัสนุนเคร่ืองมือ หรือทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการพฒันางานดา้นวจิยั 
  

 



50 

 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํกบัใหห้ลกัสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเร่ืองคุณสมบติัและจาํนวนของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ

อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ภาระงานและผลงานวิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษา และการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 หากมีประเดน็ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งประชุมหาทางแกไ้ข และอาจตอ้ง

ประสานงานกบัหน่วยวิจยัและบณัฑิตศึกษาของคณะวทิยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัเม่ือจาํเป็น 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. มีการพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
สกอ.  

1. มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดย
ภาควิชาเภสชัวิทยา จาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 คน 
2. มีการประเมินผลดาํเนินการของ
รายวิชาในหลกัสูตร (มคอ. 5) และ
นาํผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา 
3. มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยั อยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 
5 ปี  

1. หลกัสูตรไดม้าตรฐานตาม
สกอ. กาํหนด มีความทนัสมยั 
และมีการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ
ทุก 5 ปี 
2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน 
หลกัสูตร (มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอน และ มคอ.7 ทุกปี
การศึกษา หรือรายงานการ
ประเมินหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์
มหาวิทยาลยักาํหนด) 
3. ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุก 5 ปี 

2. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ความทนัสมยัและเนน้ใหน้กัศึกษา
สามารถคน้ควา้หาความรู้และสร้าง
งานวิจยัดว้ยตนเอง  

1. มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารย์
ผูส้อน   อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

1. จาํนวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรมให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาความรู้ท่ี
ทนัสมยัดว้ยตนเอง 
2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ผลงานและตาํแหน่งทางวิชาการ  
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์ 
2. มีการวางแผน การติดตาม และ
การประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา 
โดยการจดัทาํ มคอ. 3, 5 และ 7
เพื่อใหมี้คุณภาพและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องรายวิชาและ
หลกัสูตร 
3. มีการประเมินการสอนของ
อาจารยโ์ดยนกัศึกษา เพื่อนาํมา
ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย ์
4. ส่งเสริมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ใหเ้ขา้ร่วมการอบรม การพฒันาการ
เรียนการสอน การเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

และประสบการณ์ดา้นการพฒันา
ฝึกอบรม 
3. จาํนวนนกัศึกษาท่ีประเมินและ
ผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนโดย
นกัศึกษา 
4. จาํนวนอาจารยท่ี์ประเมินและ
ผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา 
5. จดัทาํมคอ. 3, 5 และ7 ส่งตาม
กาํหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด 

3.  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตาม
ระบบการประกนัคุณภาพดา้น
การศึกษา งานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ 
และมหาบณัฑิตมีคุณสมบติัตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.  มีอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
จากการทาํวิจยั 
2. กาํหนดแผนและแนวทางการทาํ
วิทยานิพนธ์ และมีท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญตามหวัขอ้
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

1. คุณวฒิุ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีได้
มาตรฐานสกอ. 
2. จาํนวนการสอบผา่นโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาภายใน
เวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
3. จาํนวนการสอบผา่นการวดั
คุณสมบติัของนกัศึกษาภายใน
เวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
4. การเสนอความกา้วหนา้
งานวิจยัของนกัศึกษาทุกภาค
การศึกษา 
5. จาํนวนการนาํเสนอผลงานและ
การตีพิมพ/์เผยแพร่ผลงานทาง
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
วิชาการของนกัศึกษา ตามเง่ือนไข
ของทุนการศึกษาและตาม
ระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่
ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
6. จาํนวนผลงานของนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บรางวลั 
7. จาํนวนมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรกาํหนด 
8. ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดก้าํกบัดูแลการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการจดัทาํ มคอ. 2 ของหลกัสูตร และมคอ.3, 5 และ 7 ของทุกรายวชิา ส่งมหาวิทยาลยั 
อยา่งสมํ่าเสมอ ตามกาํหนดเวลาทุกภาคการศึกษา  นอกจากน้ีท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือท่ีประชุม
ภาควิชาฯไดมี้การนาํเสนอผลการประเมินรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา หากมีขอ้เสนอแนะ จะนาํมาหารือและหา
วิธีการปรับปรุงแกไ้ข ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ดาํเนินการสาํรวจความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี  เพื่อนาํขอ้มูลเขา้สู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่ออภิปรายและหาวธีิ
ปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตรในปีการศึกษาถดัไป และนาํไปประกอบการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 
 2.2 การไดง้านทาํหรือผลงานวิจยัของผูส้าํเร็จการศึกษา 
       คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลงานการตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษา ทั้งน้ีลกัษณะ
และจาํนวนผลงานดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตรต่อไป     ติดตามภาวการณ์ไดง้านทาํของมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จ
การศึกษาไปแลว้ ผา่นช่องทาง social network หรือ website ภาควิชาฯ 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กาํหนดวิธีการรับนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑข์องบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนกัศึกษาท่ีใช ้และยงัสาํรวจความเห็น
ของนกัศึกษาชั้นปีแรกในประเดน็น้ี ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 
             คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีการจดัการกระบวนการรับนกัศึกษา ดงัน้ี 
  (1) มีแผนการกาํหนดจาํนวนการรับนกัศึกษาในแต่ละปีล่วงหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการรับนกัศึกษาใน
หลกัสูตร (มคอ. 2) 
  (2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือกนกัศึกษา 
  (3) จดัทาํขอ้มูลและส่งเอกสารใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัประกาศรับสมคัร โดยส่งเอกสารผา่นหน่วยบณัฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 

- คุณสมบติัและจาํนวนของนกัศึกษาท่ีรับสมคัร 
- ระยะเวลาในการเปิดรับสมคัร 
- วิธีการคดัเลือก 
- วนัสอบคดัเลือก 
- รายช่ือคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา 

(4) หน่วยบณัฑิตศึกษาและบณัฑิตวิทยาลยั ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศึกษาผา่นทางเวบ็ไซต ์และ
ผูส้มคัรสามารถสมคัรผา่นระบบออนไลน์ของบณัฑิตวิทยาลยั 

(5)  บณัฑิตวิทยาลยัตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรใหต้รงตามประกาศรับสมคัร 
(6)  ดาํเนินการสอบสมัภาษณ์/สอบขอ้เขียน/สอบทกัษะภาษาองักฤษพื้นฐาน ตามกาํหนดเวลา 
(7) คณะกรรมการสอบคดัเลือกนกัศึกษา  พิจารณาผลการสอบและคดัเลือกนกัศึกษา 

              (8) ส่งรายช่ือใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัผา่นหน่วยบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลือก 
              (9) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ หลกัสูตรฯจะทาํการปรึกษาหารือกนั ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
                   หลกัสูตรหรือท่ีประชุมภาควิชาฯ เพื่อวเิคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข/ปรับปรุงในกระบวนการ 
                   รับนกัศึกษาในปีการศึกษาถดัไป 

3.2 การเตรียมความพร้อม  
      ในการรับนกัศึกษาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสชัวิทยา มกัพบวา่นกัศึกษามีความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์พื้นฐานแตกต่างกนั   หลกัสูตรฯ จึงไดจ้ดัการเรียนการสอนโดยการปรับความรู้พื้นฐานดา้นชีวการแพทย ์
เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี  และพยาธิวิทยาของโรคต่างๆท่ีสาํคญั   และไดก้าํหนดใหน้กัศึกษาเรียนใน
รายวิชา 336-500  บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน  ก่อนการเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเขา้ศึกษา  โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ทุกคนตอ้งผา่นเกณฑผ์า่นของการประเมินผลของรายวิชา 
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  คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาฯ จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ หลงัเปิดภาคการศึกษา   โดยประธานหลกัสูตร
และคณาจารย ์ เพื่อช้ีแจงกฎระเบียบในการศึกษา  แผนการศึกษา  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการศึกษาท่ีหลกัสูตรจดั 
ใหพ้บปะอาจารยผ์ูส้อน เปิดโอกาสใหรุ่้นพี่ไดพ้บปะแนะนาํการเตรียมตวัในการเรียน  เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม
ใหน้กัศึกษาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

3.3 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาก่อนเขา้เรียน 
ตลอดจนกาํหนดแนวทางการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา ดงัน้ี  
  3.3.1  แนวทางในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 
  ก.  อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษาและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตลอดจนเร่ือง 
อ่ืน ๆ ตามความจาํเป็น อาจารยท่ี์ปรึกทัว่ไปทาํหนา้ท่ีจนกวา่นกัศึกษามีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
  ข. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทาํหนา้ท่ีใหป้รึกษาในเร่ืองการทาํวิจยัและเร่ืองอ่ืน ๆ ตาม 
ความจาํเป็น 
 ค. หลกัสูตรฯ จดัใหมี้การรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตลอดจนมี 
การติดตามความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกคร้ัง 
 ง. กาํหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรืยนเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในทกัษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกล่าวถึงในหมวดท่ี 4 
 จ. ผูป้ระสานงานรายวิชาจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ฯ ท่ีกาํหนดในหมวดท่ี 4  
โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณา มคอ.3 วา่กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานท่ีกาํหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ฉ. ผูป้ระสานงานรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการเรียนการสอนดงัท่ีระบุไวใ้น มคอ.3 และ 
จดัทาํ มคอ.5 เพื่อประมวลผลการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันารายวิชาในปีการศึกษาถดัไป คณะกรรมการ 
บริหารหลกัสูตรแต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจดัใหมี้การทวนสอบตามท่ีกาํหนด 
 3.3.2 สาํหรับการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษ หลกัสูตรฯไดจ้ดัแผนการศึกษาใหมี้การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษแบบไม่คิดหน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให ้
นกัศึกษาสอบประเมินความรู้ดา้นภาษาองักฤษภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

3.4 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา  
ก. หลกัสูตรฯมีกระบวนการในการติดตาม โดยใหน้กัศึกษาจดัทาํรายงานความกา้วหนา้ (บว. 9) และ

ตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาท่ีคงอยู ่ทุกปีการศึกษา 
ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ สาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรในเร่ือง 

การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์การใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
ค. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดช่องทางร้องเรียนใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการวดัและ

ประเมินผล และเร่ืองอ่ืน ๆ โดยมีระบบและกลไกดงัน้ี 
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1) นกัศึกษาสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน มายงัประธานหลกัสูตรฯหรือหวัหนา้ภาควิชาฯโดยตรงทั้งทาง
จดหมายหรือ จดหมายอิเลค็โทรนิกส์ หรือขอเขา้พบพดูคุยกนั  

2) หลงัจากรับขอ้ร้องเรียน ประธานหลกัสูตรฯจะเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อ
ตรวจสอบขอ้มูล และระดมสมองแกไ้ขปัญหา หรือหากเป็นกรณีซบัซอ้น สามารถขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หาขอ้เทจ็จริงแลว้นาํมาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพื่อพิจารณาและตดัสิน หรือหาวิธีแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์  
การประกนัคุณภาพในส่วนของการบริหารและพฒันาอาจารยมี์รายละเอียดดงัน้ี 

 ก. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยผูไ้ดรั้บแต่งตั้งตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะพจิารณารายช่ือท่ีเสนอและ
ส่งเร่ืองต่อไปยงัมหาวิทยาลยั 
 ข. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดแนวทางการบริหารอาจารยเ์พื่อใหไ้ดอ้าจารยท่ี์มีคุณสมบติัทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในดา้นวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยกาํหนดแผนพฒันาบุคลากรของภาควิชาฯ ในดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนต่อปีต่อคน ไดแ้ก่ การอบรมสมัมนา การดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การทาํวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
การลาเพ่ิมพนูความร้ทางวิชาการ และการขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
 ค. ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองน้ี และยงัสาํรวจความเห็นของอาจารยใ์น
ประเดน็น้ี ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณาโดยท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอภิปรายเพ่ือหาวิธี
ปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 
 ง. การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีเป็นอาจารยใ์หม่ ระบุไวข้า้งตน้ในหมวด 6 การพฒันา
อาจารย ์

4.1.1 กระบวนการ ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่    
(1) ภาควิชาฯขออตัราทดแทนผูเ้กษียณ/โอนยา้ย  
(2) งานนโยบายและแผนฯของคณะ วิเคราะห์อตัรากาํลงัและภาระงาน เพื่อเสนอขออนุมติัอตัราจา้ง  
(3) คณะแจง้ผลการจดัสรรใหรั้บอาจารยใ์หม่  
(4) หน่วยการเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการเปิดรับสมคัร   กาํหนดวิธีการคดัเลือกโดยปฏิบติัตามประกาศ

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคดัเลือกของมหาวทิยาลยั  
(5) มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ    

- เครือข่ายภาควิชาเภสชัวิทยาทัว่ประเทศ  และประสานงานผา่น สกอ.  
- การรับสมคัรผา่นเวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์และมหาวทิยาลยั  
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(6) ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คดัเลือก   
(7) ภาควิชาฯ ดาํเนินการคดัเลือกอาจารยใ์หม่  โดยการสอบขอ้เขียน  การสอบสอนเป็นภาษาองักฤษ

และการสอบสมัภาษณ์ 
(8) คณะกรรมการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ประชุมพิจารณาผลการสอบและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยใช้

เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด      
(9) ภาควิชาฯ ดาํเนินการแจง้ผลการคดัเลือกใหห้น่วยการเจา้หนา้ท่ีประกาศผลการคดัเลือกอาจารยใ์หม่

ผา่นเวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์ 
(10) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ หลกัสูตรฯจะทาํการปรึกษาหารือกนั ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรหรือท่ีประชุมภาควิชาฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข/ปรับปรุงในกระบวนการรับนกัศึกษาใน
ปีการศึกษาถดัไป 

การดูแลอาจารย์ใหม่ 
1. ภาควิชาฯ ดาํเนินการแต่งตั้งอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อเป็นท่ีปรึกษาอาจารยใ์หม่   

 4.1.2  กระบวนการ ระบบและกลไกหรือแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
กรณทีาํหลกัสูตรใหม่ 
(1) ภาควิชาฯ และคณะกรรมการร่างหลกัสูตรฯ  ประชุมพิจารณากาํหนดอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ สกอ.   และระเบียบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์กาํหนด โดย
จะตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกในสาขาท่ีตรงกบัหลกัสูตร หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ตอ้งมี
ผลงานทางวิชาการหลงัจากจบการศึกษา ท่ีไม่ใช่วิทยานิพนธ์ และมีประสบ การณ์สอนรายวิชาเภสชัวิทยา 

(2) ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัในขอ้ 1)  เป็นอาจารยป์ระจาํบณัฑิตศึกษา  และ 
ขอแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยเสนอผา่นท่ีประชุมกรรมการคณะฯ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลยั 
ตามลาํดบัต่อไป 

กรณขีอเปลีย่นแปลง/แต่งตั้งเพิม่เติม ทดแทนผู้เกษียณอายุ/โอนย้าย 
(1) หลกัสูตรฯ  ตอ้งมีการวางแผนในการเตรียมอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ตาํแหน่ง

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
(2) เม่ือมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  เกษียณอาย/ุลาออก/โอนยา้ย   ภาควิชาฯ ทาํการคดัเลือกอาจารยท่ี์มี

คุณสมบติัครบตามเกณฑท่ี์กาํหนด  โดยจะตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกในสาขาท่ีตรงกบัหลกัสูตร หรือมีตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์  ตอ้งมีผลงานทางวิชาการหลงัจากจบการศึกษา ท่ีไม่ใช่วิทยานิพนธ์ และมี
ประสบการณ์สอนรายวิชาเภสชัวิทยา  และเสนอขอแต่งตั้ง/เปล่ียนแปลง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   ใหมี้จาํนวนครบ 5 
คน ตลอดปีการศึกษา  

4.1.3 การพฒันาอาจารย์เพือ่เข้าสู่การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลกัสูตรตามระบบและกลไกทีไ่ด้กาํหนดไว้  
         กรณทีีจ่บปริญญาโท 

(1) สนบัสนุนใหอ้าจารยพ์ฒันาดา้นภาษาองักฤษ  และสอบใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ทุนการศึกษากาํหนด 
(2) สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
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(3) ภาควิชาฯ  แต่งตั้งอาจารยพ์ี่เล้ียง เพื่อใหค้าํปรึกษาในการจดัตารางสอน  การเตรียมการสอน  การออก
ขอ้สอบ  การวดัและการประเมินผล และงานวิจยั 

(4) มอบหมายใหอ้าจารยพ์ี่เล้ียงเขา้ฟังการสอนโดยอาจารยใ์หม่  และใหป้ระเมินการสอนพร้อมกบัให้
คาํแนะนาํ 

(5) สนบัสนุนการทาํวิจยั เพื่อใหมี้ผลงานทางวิชาการ 
(6) สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนการสอนและการทาํวจิยั  
(7) เม่ือไดผ้ลงานท่ีไม่ใช่ผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์การสอนในรายวิชาเภสชัวิทยา   

ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารยใ์หม่เป็นอาจารยผ์ูส้อนได ้
กรณทีีจ่บปริญญาเอก 
(1) ภาควิชาฯ แต่งตั้งอาจารยพ์ี่เล้ียง  เพื่อใหค้าํปรึกษาในการเขียนโครงการขอทุนวิจยั การเตรียมการสอน 

การออกขอ้สอบ การวดัและการประเมินผล 
 (2) สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หม่ขอทุนวิจยั และเร่ิมทาํวิจยั  โดยภาควิชาฯ จดัเตรียมหอ้งวิจยั  และจดั 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 
(3) สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนการสอนและการทาํวจิยั  
(4) เม่ือไดผ้ลงานท่ีไม่ใช่ผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์สอนในรายวิชาเภสชัวิทยา    

ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารยใ์หม่เป็นอาจารยป์ระจาํบณัฑิต  และขอแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรต่อไป 
4.1.4 กระบวนการ ระบบ กลไก ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจําหลกัสูตร      
         ภาควิชาฯ/หลกัสูตร   ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปพฒันา อบรม อบรมเชิงปฏิบติัการสมัมนา เพื่อเพ่ิมพนู

ความรู้ทางวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติ  อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/คน/ปี   มีการกาํหนดใหอ้าจารยเ์ขียนใน TOR 
เก่ียวกบัแผนในการขอตาํแหน่งทางวิชาการรายบุคคล  และสนบัสนุนใหป้ระเมินการสอนในเวลาท่ีกาํหนด  อาจารย์
ใหม่ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาโท  ภาควิชาฯ สนบัสนุนใหไ้ปศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  มีระบบอาจารยพ์ี่เล้ียงสาํหรับ
อาจารยใ์หม่    ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจาํเขา้อบรมการสอนในศตวรรษท่ี 21   

         ภาควิชาฯ/หลกัสูตร สนบัสนุนงบประมาณการไปเสนอผลงาน/ประชุมวิชาการ/อบรม แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

  (1) การเสนอผลงาน/ประชุม/อบรม ภายในประเทศ สนบัสนุน 10,000 บาท/คน/ปี 
  (2) การเสนอผลงาน/ประชุม/อบรม ต่างประเทศ สนบัสนุน 25,000 บาท/คน/ปี 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
         คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  มีการติดตามขอ้มูล ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญา
เอก ร้อยละของอาจารยท่ี์มีตาํแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และจาํนวนบทความ
ของอาจารยท่ี์ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล ISI Scopus และ TCI ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยกาํกบัให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในทุกปี โดยการติดตาม
ผา่นระบบฐานขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐานดงักล่าว  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองน้ี และอภิปราย
เพื่อหาวิธีปรับปรุงการดาํเนินงาน ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/ท่ีประชุมภาควิชาฯ ต่อไป 
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4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานกบัคณะในการจดัทาํแผนระยะยาวในเร่ืองอตัรากาํลงั แผน

สรรหา แผนธาํรงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยต่์อการ
บริหารหลกัสูตรทุกปีการศึกษา ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองน้ี และอภิปรายเพ่ือ
หาวิธีปรับปรุงการดาํเนินงาน ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/ท่ีประชุมภาควิชาฯ ต่อไป 

 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดสาระรายวิชาในหลกัสูตรใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งตามปรัชญา และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสงัคมท่ีเปล่ียนไป ใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ใน
ศาสตร์ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  โดยมีกระบวนการในการกาํหนดระบบ กลไกในการกาํหนดสาระรายวิชา 
ในหลกัสูตร ดงัน้ี 

1) กาํหนดเน้ือหาสาระในรายวชิาต่าง ๆ ตามคาํอธิบายรายวิชาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2) ตรวจสอบกบัวตัถุประสงคร์ายวิชา 

3) กาํหนดผูส้อน 

4) ดาํเนินการสอน 

5) ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน และใหน้กัศึกษาประเมินการสอนอาจารยแ์ละประเมินรายวิชา 

6) นาํผลประเมินรายวิชาทุกรายวิชา นาํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/ท่ีประชุมภาควิชาฯ  
และระดมความคิดหาวิธีแกไ้ขปรับปรุงต่อไป  รวมทั้งการนาํเสนอหวัขอ้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

ส่วนการออกแบบหลกัสูตร  มีกระบวนการในการออกแบบหลกัสูตรดงัน้ี 

1) นาํขอ้มูลหลกัสูตร วทม. เภสชัวิทยา จากสถาบนัอ่ืน ๆ มาเป็นตวัอยา่ง 

2) ออกแบบปรับปรุง ยกร่างหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง โดยใชข้อ้มูลประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต  บณัฑิต 

และนกัศึกษาปัจจุบนั   

3) นาํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรฯ และระดมความคิดร่วมกนั เพื่อใหไ้ดร่้าง

หลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง 

4) นาํเสนอผุท้รงคุณวฒิุในสาขาเภสชัวิทยา โดยเรียนเชิญจาก 3 สถาบนั 

5) ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผุท้รงคุณวฒิุ และนาํส่งเขา้สู่กระบวนการขอปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การพิจารณากาํหนดผูส้อน 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ กาํหนดผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และตามความ
เช่ียวชาญของอาจารยแ์ต่ละท่าน  และกาํหนดผูป้ระสานงานหลกัและผูป้ระสานงานร่วมทุกรายวิชา ในท่ี
ประชุมภาควิชาฯ   

 
             - การกาํกบักระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจดัทาํ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

กาํหนดใหผู้ป้ระสานงานรายวิชาจดัทาํ มคอ.3 ทุกรายวชิา โดยมีระบบติดตาม แจง้เตือน ใหส่้งตาม
กาํหนดเวลา   โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานบณัฑิตศึกษา  ทุกภาคการศึกษา   ประธานหลกัสูตรฯ มีหนา้ท่ีใน
การตรวจสอบ มคอ. 3 ของทุกรายวิชา และคอยติดตามการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม 
มคอ.3  กาํหนดใหน้กัศึกษาทาํแบบประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย ์

 
- การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและการช่วยเหลือกาํกบั
ติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา การแต่งตั้งอาจรยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความสนใจในการทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กาํหนดใหป้ระเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์ 

 
- การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีช่องทางใหน้กัศึกษายืน่อุทธรณ์ในกรณีท่ีมีปัญหา  โดยสามารถเขา้
พบประธานหลกัสูตรฯ/ หวัหนา้ภาควิชาฯ โดยตรงหรือส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเลค็โทรนิก  หลงัจากรับ
เร่ืองแลว้ใหด้าํเนินการตามกระบวนการการรับขอ้ร้องเรียน   หากเป็นกรณีอุทธรณ์เร่ืองผลประเมินของ
รายวิชา หรือการตดัเกรด  ใหด้าํเนินการผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  และสามารถทบทวน
กระบวนการประเมินผลไดทุ้กเม่ือ 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
การประเมินผูเ้รียน หลกัสูตรฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินผูเ้รียน ตามขอ้กาํหนดของรายวิชาต่างๆ (มคอ. 3) และจดั

ใหน้กัศึกษาเขา้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง หรือประเมินทวนสอบผลสมัฤทธ์ิดว้ยตนเอง  รวมทั้งประเมินรายวิชา 
ประเมินการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา และมอบหมายใหผู้ป้ระสานงานรายวิชาจดัทาํ มคอ. 5 ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา ส่งตามกาํหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดไว ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดก้าํหนดกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้

ใน มคอ.2 ของหลกัสูตรภายใตห้วัขอ้ การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  เช่นเดียวกบัระบบกลไกหรือแนวทาง

ควบคุมดูแลใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา 
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          6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ   

คณะ/หลกัสูตร จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้เพื่อจดัซ้ือตาํรา ส่ือการเรียนการ

สอน/โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ เพือ่สนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ

สร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเครือข่าย นอกจากน้ียงัมี

คณะกรรมการระดบัคณะฯ ทาํหนา้ท่ีวางแผน จดัหา และติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อน และ

ผูเ้รียนเสนอรายช่ือหนงัสือและส่ือไปยงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อแจง้ต่อไปยงัผูท้าํหนา้ท่ีจดัหา                                       

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม                                                                                                             
1) หนงัสือ/ตาํรา 
2) ส่ือการเรียนรู้ 
3) ฐานขอ้มูล access medicine, science direct, pubmed, annual review, springer และฐานขอ้มูล 
    อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลยั คณะและหอ้งสมุดจดัซ้ือไว ้
4) ครุภณัฑ/์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในภาควชิา/คณะและศูนยเ์คร่ืองมือกลางสงขลานครินทร์  
5) สถานสตัวท์ดลองภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาควิชา/หลกัสูตร ไดจ้ดัระบบดูแลบาํรุงรักษาครุภณัฑ/์เคร่ืองมือ รวมทั้งทรัพยากรท่ีใชใ้นการเรียนการ

สอนท่ีมีอยูแ่ลว้ใหส้มํ่าเสมอ โดยการมอบหมายใหน้กัวทิยาศาสตร์เป็นผูรั้บผดิชอบตามหอ้งท่ีมีเคร่ืองมือต่าง ๆ  

รวมทั้งจดัใหมี้ logbook ประจาํเคร่ืองมือต่าง ๆ  หากมีส่ิงผดิปกติหรือเหตุขดัขอ้งใหผู้ใ้ชส้ามารถแจง้นกัวิทยาศาสตร์ 

ท่ีรับผดิชอบดูแลหอ้งปฏิบติัการนั้น ๆ เพื่อดาํเนินการต่อไป 

ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรใน

การเรียนและยงัสาํรวจความเห็นของนกัศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรในประเดน็น้ี ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกพิจารณา

โดยท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงดาํเนินงานต่อไป                                                  
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

     ภาควิชา/หลกัสูตร ดาํเนินการในขอ้ต่อไปน้ีผา่นท่ีประชุมภาควิชาฯ 
1) นาํขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา และแบบสอบถามประเมินการบริหารหลกัสูตรมาพิจารณา 
2) อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือส่ือและตาํราไปยงัท่ีประชุมภาควิชาฯ 
3) วางแผนจดัหา จดัระบบการใช/้ยมื/คืน โดยมีธุรการภาควิชาฯเป็นผูรั้บผดิชอบ และติดตามการใช ้
       ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
    สอน และวิจยั อยา่งพอเพียง  
    ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 
 

  1.  จดัหอ้งเรียน พร้อม
โสตทศันูปกรณ์ ท่ีมีความพร้อม
ในการใชง้าน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. จดัหอ้งปฏิบติัการ หอ้งวจิยัท่ีมี 
     เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 
     ในการจดัการเรียนการสอน  
     และวิจยัและอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
     เบ้ืองตน้ในหอ้งปฏิบติัการเม่ือ 
     เกิดเหตุฉุกเฉิน  
3. จดัใหมี้ตูย้าสามญัประจาํบา้น 
     และมียาสามญัและวสัดุ 
     การแพทยพ์ื้นฐานท่ีจาํเป็น  

1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึง 
    พอใจของนกัศึกษา หรือแบบ 
    ประเมินรายวิชา 

2. มีส่ือการสอน หนงัสือ ตาํรา  
    อยา่งพอเพียง และทนัสมยั 

1. จดัหาส่ือการสอน หนงัสือ  
     ตาํราท่ีทนัสมยั และมีจาํนวน 
     พอเพียง 

1. ประเมินจากแบบสอบถามความ 
    พึงพอใจของนกัศึกษา หรือแบบ 
    ประเมินรายวิชา 
 

3. มีระบบเครือข่าย สนบัสนุน 
    การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ 
    เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

1. ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    ไร้สาย หรือจุดเช่ือมต่อให ้
     เหมาะสมกบัจาํนวนบุคลากร 
     และนกัศึกษา 
3. จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้

เหมาะสมกบัจาํนวนบุคลากร
และนกัศึกษา 

1. ประเมินจากแบบสอบถามความ 
    พึงพอใจของนกัศึกษา หรือแบบ 
    ประเมินรายวิชา 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึง 
    พอใจของบุคลากร 

4. มีหอ้งทาํงาน พร้อมเคร่ืองมือ 
    พื้นฐานใหบุ้คลากรอยา่ง 
    เหมาะสม 

1. จดัหาหอ้งทาํงาน เคร่ือง 
    คอมพิวเตอร์ และจุดเช่ือมต่อ 
    อินเตอร์เน็ต ท่ีเหมาะสม 

1. ประเมินจากแบบสอบถามความ 
    พึงพอใจของบุคลากร 

5. มีหอ้งพกัพร้อมส่ิงอาํนวย 
    ความสะดวก เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี  
    นํ้าด่ืม ใหเ้หมาะสมกบัจาํนวน 
    นกัศึกษา 

1. จดัหอ้งพกันกัศึกษาให ้
     เหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 

1. ประเมินจากแบบสอบถามความ 
    พึงพอใจของนกัศึกษา 



62 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีการประชุมหลกัสูตร
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร   อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละสองคร้ัง  โดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามมหาวิทยาลยั/สภาวิชาชีพ
กาํหนด ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาํเนินงานท่ีรายงานในผลการดาํเนินการ
ของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/มหาบณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตท่ีมีต่อมหาบณัฑิตใหม่เฉล่ีย  ไม่
นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

 
ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดาํเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  
ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา 
2) ประเมินกลยทุธ์การสอน สาํหรับอาจารยใ์หม่ โดยอาจารยพ์ี่เล้ียงหรือ คณะกรรมการประเมิน 
    ระดบัภาควชิา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปรายการซกัถามและการตอบคาํถามในชั้นเรียน 

 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชา 
2) สงัเกตการสอน สาํหรับอาจารยใ์หม่โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/อาจารยพ์ี่เล้ียง 
3) รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเพ่ือใชใ้น 
    การปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ 
    กลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
   1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
   2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
   3) มหาวิทยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยมหาบณัฑิตใหม่ 
   4) มหาวิทยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชม้หาบณัฑิต 
   5) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี  
    (Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและกลยุทธ์การสอน 
   1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัทาํรายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
   2) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อนจดัประชุมสมัมนา เพื่อนาํผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง 
       หลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
   3) เชิญผูท้รงคุณวฒิุพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
 
 



64 

 

ภาคผนวก ก 
 
ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

1.  หลกัสูตร    
     แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 
     แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2    

1.  หลกัสูตร 
     แบ่งเป็น 2 แผน เหมือนเดิม 

2.  โครงสร้างหลกัสูตร 
      แผน ก แบบ ก1 
      แผน ก แบบ ก2 
                                              ก 1                 ก 2 
                                        (หน่วยกิต)     (หน่วยกิต)  
2.1 หมวดวิชาบงัคบั               -                    16          
2.2 หมวดวิชาเลือก                 -                      2         
2.3 วิชาวิทยานิพนธ์              36                   18   
      รวมไม่นอ้ยกวา่               36                   36 

2.  โครงสร้างหลกัสูตร (เหมือนเดิม) 
      แผน ก แบบ ก1 
      แผน ก แบบ ก2 
                                              ก 1                  ก 2 
                                        (หน่วยกิต)      (หน่วยกิต)   
2.1 หมวดวิชาบงัคบั               -                      14         
2.2 หมวดวิชาเลือก                 -                       4          
2.3 วิชาวิทยานิพนธ์              36                    18   
      รวมไม่นอ้ยกวา่               36                    36 

แผนการศึกษา 
3.1  แผน ก แบบ ก 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 
336-691      วทิยานิพนธ์                       9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
336-691      วทิยานิพนธ์                       9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
336-691      วทิยานิพนธ์                       9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
336-691      วทิยานิพนธ์                       9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษา 
3.1 แผน ก แบบ ก 1 
      คงเดิม  
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 
336-500   บูรณาการวิทยาศาสตร์       3 หน่วยกิต 
                 ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน 
336-502    เภสชัจลนศาสตร์และ          2 หน่วยกิต 
                 หลกัการออกฤทธ์ิของยา                          
336-503    เภสชัวิทยาระบบ                 4 หน่วยกิต 
                                                    รวม  9  หน่วยกิต 
 

 3.2 แผน ก แบบ ก 2  
     ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
336-500   บูรณาการวิทยาศาสตร์           4 หน่วยกิต 
                 ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน 
336-501    เภสชัวิทยา                            6 หน่วยกิต 
347-552   สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์       4 หน่วยกิต 
                 การแพทย ์
890-xxx  รายวิชาพฒันาทกัษะ               2 หน่วยกิต 
                ทางภาษาองักฤษ   
                                                     รวม   6 หน่วยกิต 
 
- รายวิชา 336-500, 347-552, 890-xxx ให้
ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

- ปรับรายวิชา 336-500 จาก 3 หน่วยกิต ใหเ้ป็น  
  4 หน่วยกิต เพื่อเพิ่มเน้ือหาในส่วนของการ 
  ทาํงานของระบบต่าง ๆ ท่ีสาํคญัในร่างกาย 
  มนุษย ์ใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
- ยบุรวมรายวิชา 336-502 และรายวิชา 336-503  
   เป็น 6 หน่วยกิต เพื่อความเหมาะสมและต่อเน่ือง 
  ของการลาํดบัของเน้ือหาวชิา และใหมี้การฝึกคุม  
  ปฏิบติัการเภสชัวิทยา เพื่อเพ่ิมทกัษะใหน้กัศึกษา 
  สามารถคุมปฏิบติัการในวิชาชีพได ้
- ใหน้บัหน่วยกิตเฉพาะรายวิชา 336-501 เภสชั- 
   วิทยา จาํนวน 6 หน่วยกิต เท่านั้น ส่วนวชิาอ่ืน  
   ใหล้งทะเบียน แบบออดิตจะเป็นรายวิชาปรับ 
   พื้นฐาน และพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
   เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีมาเรียนต่อมีพื้นฐาน 
   ทางดา้นสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย ์
   นอ้ยมาก รวมทั้งทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  
   อ่อนแอมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีรายวิชาปรับพื้นฐาน 
   และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นก่อน 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
336-551   เทคนิคการทดลองและ         2 หน่วยกิต   
                ระเบียบวิธีวจิยัฯ 
336-618   เภสชัวิทยาขั้นสูง                  2 หน่วยกิต 
336-681   หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา   1 หน่วยกิต
336-xxx   วิชาเลือก                               2 หน่วยกิต 
                                                      รวม 7 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
336-671  สมัมนาทางเภสัชวทิยา 1       1 หน่วยกิต 
336-692  วิทยานิพนธ์         9 หน่วยกิต 
                                                   13รวม  10 หน่วย
กิต 
 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
336-672  สมัมนาทางเภสัชวทิยา 2       1 หน่วยกิต 
336-692  วิทยานิพนธ์         9 หน่วยกิต 
                                                   รวม  10 หน่วยกิต 
**ฝึกสอนปฏิบติัการไม่ตํ่ากวา่ 15 ชัว่โมง       
    (ไม่คิดหน่วยกิต)   
**ใหมี้การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
336-551   เทคนิคการทดลองและ          2 หน่วยกิต 
                ระเบียบวิธีวจิยัฯ 
336-518   เภสชัวิทยาขั้นสูง                   3 หน่วยกิต
336-581   หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา   1 หน่วยกิต
336-xxx   วิชาเลือก                               4 หน่วยกิต 
                                                    รวม  10 หน่วยกิต 
 
- ปรับรหสัรายวิชาจาก 336-618 เป็น 336-518  
  เน่ืองจากเรียนในปีท่ี 1 และปรับเพิ่มหน่วยกิต  
  จาก 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต เพื่อเพิ่มเน้ือหา 

  ในส่วนของ หวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจและ 

  ทนัสมยั  เช่น stem cell  เป็นตน้ 

 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (คงเดิม) 
336-671  สมัมนาทางเภสัชวทิยา 1        1 หน่วยกิต 
336-692  วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 
                                                    16รวม  10 หน่วยกิต 
 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (คงเดิม) 
336-672  สมัมนาทางเภสัชวทิยา 2        1 หน่วยกิต 
336-692  วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 
                                                    รวม  10 หน่วยกิต 
**ฝึกสอนปฏิบติัการไม่ตํ่ากวา่ 15 ชัว่โมง  
    (ไม่คิดหน่วยกิต) 
**ใหมี้การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- ปรับเปล่ียนรหสัวิชา คาํอธิบายรายวิชา และ 
  จาํนวนหน่วยกิต ใหเ้หมาะสมและ มีเน้ือหาท่ี 

   ทนัสมยัข้ึน 
- หมวดวิชาบงัคบั รายวิชา 336-502 จาํนวน 2  
  หน่วยกิต และ 336-503 จาํนวน  4  หน่วยกิต  
  ยบุรวมกนัเป็นรายวิชา 336-501 จาํนวน 6  
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
  หน่วยกิต โดยใหมี้การบรรยาย 6 หน่วยกิต  
- ใหมี้รายวิชาสถิติเพื่อการวจิยัทางวิทยาศาสตร์ 
  การแพทย ์และรายวิชาพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  ดา้นการอ่าน และเขียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก เปิดรายวิชาเลือกใหม่เพิม่เติม
จาํนวน 3 รายวิชา คือ  

1) 336-516 ความกา้วหนา้ทางเภสัชวิทยา 
จาํนวน 2 หน่วยกิต 

2) 336-552 เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลใ์น
งานวิจยัทางเภสชัวิทยา จาํนวน 2 หน่วยกิต 

3) 336-553 การใชส้ตัวท์ดลองในงานวิจยัทาง 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์   จาํนวน   2 
หน่วยกิต 

- จดัหารายวิชาเลือกท่ีสามารถเสริมทกัษะความ 
   เขา้ใจ เก่ียวกบัสถิติท่ีใชใ้นงานวิจยัสาขา 
   วิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   และสถิติ สามารถเปิดรายวชิา ใหโ้ดยเฉพาะ 
   นกัศึกษากลุ่มท่ีมาศึกษาต่อทางดา้นน้ี 
- จดัหารายวิชาเลือกท่ีสามารถพฒันาทกัษะ 
   ภาษาองักฤษใหน้กัศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์ 
  ไดเ้ปิดสอนอยูแ่ลว้ จาํนวน 3 รายวิชา 
- เปล่ียนรหสัรายวิชาท่ีเคยเรียนปีท่ี 2  336-6xx  
  ใหเ้ป็น 336-5xx ปรับรายวชิาท่ีใกลเ้คียงกนัมา 
  รวมกนั และปรับเรียงรหสัสาํหรับรายวิชาเลือก 
  ใหม่ ดงัน้ี 
 - 336-605 เภสชัวิทยาสมุนไพร เปล่ียนเป็น  
   336-511 เภสชัวิทยาสมุนไพร 
 - 336-618 เภสชัวิทยาขั้นสูง เปล่ียนเป็น 336-518  
   เภสชัวิทยาขั้นสูง 
 - 336-681 หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา เปล่ียนเป็น   
   336-581 หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา 
 - 336-517 เภสชัวิทยาระบบประสาทรอบนอก  
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
    และ 336-514 เภสชัวิทยาระบบประสาท 
   ส่วนกลาง ปรับเป็นรายวิชา 336-514 เภสชัวิทยา 
   ระบบประสาท 
 - 336-516  เภสชัวิทยาต่อมไร้ท่อ เปล่ียนเป็น  
   336-512 เภสชัวิทยาต่อมไร้ท่อ 
 - 336-617  เภสชัวิทยาพฤติกรรม เปล่ียนเป็น  
   336-513 เภสชัวิทยาพฤติกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 

 

ภาคผนวก ข 

ส่วนที ่1  ตารางสรุปหลกัการและเหตุผล ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัการและเหตุผล 
     ปัจจุบนัวิทยาการในสาขาเภสชัวิทยามีความ 
กา้วหนา้ ไปอยา่งมากและรวดเร็ว  เภสชัวทิยา
เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพราะเป็นสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยาและสารเคมี และสาร ออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ ท่ีใชใ้นการป้องกนั รักษาโรค  
รวมทั้งยงัใชว้นิิจฉยัโรคอีกดว้ย  เภสชัวิทยาเป็น
วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัเภสชัจลนศาสตร์ และเภสชั
พลศาสตร์ เช่น กลไกการออกฤทธ์ิ  ฤทธ์ิทาง
เภสชัวิทยา ผลขา้งเคียง  ความเป็นพิษ  ขอ้บ่งใช้
และขอ้หา้มใช ้  ดงันั้นการศึกษาและวจิยัในสาขา
เภสชัวิทยาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิยัเก่ียวกบั
สมุนไพรไทยอาจจะนาํไปสู่การคน้พบยาใหม่ท่ี
ใชใ้นการรักษาโรคในอนาคตได ้

ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ิมเปิดหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัวทิยา 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงวิทยาการ
ทางดา้นน้ีไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมี
การศึกษาไปถึงระดบัโมเลกลุ ทาํใหมี้ความเขา้ใจ
ถึงกลไกการออกฤทธ์ิของยามากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็
ดีเน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเคยมีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด
ใน ปี พ.ศ. 2552 ดงันั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปี 
พ.ศ. 2552 ของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกาํหนดใหทุ้ก
หลกัสูตรมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการและเหตุผล 
     ปัจจุบนัการพฒันาทางดา้นวิชาการในสาขา

เภสชัวิทยามีความกา้วหนา้ไปอยา่งมากและรวดเร็ว 
สาขา เภสั ชวิ ทย า เ ป็นศาสต ร์แขนงห น่ึ ง ท่ี มี
ความสําคัญและเป็นพื้นฐานในสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   เพราะเ ป็นสาขาวิชา ท่ี
เก่ียวข้องกับยา สารเคมี หรือสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพท่ีใชใ้นการป้องกนัหรือรักษาโรค รวมทั้งยงั
ใชว้ินิจฉัยโรคอีกดว้ย  เภสัชวิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษา
เก่ียวกบัเภสัชจลนศาสตร์ (ร่างกายกระทาํอย่างไร
กบัยา เช่น กระบวนการดูดซึม การกระจายยา การ
แปรรูปยา และการขบัยาออกจากร่างกาย)  และ
เภสัชพลศาสตร์ (ยาจะกระทาํอย่างไรและทาํให้
เกิดผลอย่างไรกบัร่างกายบา้ง เช่น กลไกการออก
ฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้อาการไม่พึง
ประสงค์ ขอ้ห้ามใช้) ดังนั้นการศึกษาและวิจยัใน
สาขาเภสัชวิทยาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยัเก่ียวกบั
สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่
การคน้พบยาใหม่ท่ีใชใ้นการรักษาโรคในอนาคต
ได ้ 

ภาควิ ช า เ ภสั ช วิ ท ย า  คณะวิ ท ย าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ิมเปิดหลักสูตร
ร ะ ดับ บัณ ฑิ ต  ศึ ก ษ า  คุ ณ วุ ฒิ วิ ท ย า ศ า สต ร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
จนถึงปัจจุบัน  ซ่ึงวิทยาการทางด้านน้ีได้มีการ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และมีการศึกษาไปถึงระดบั
โมเลกุลท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีความ
เขา้ใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการออกฤทธ์ิของ
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2552  ภายในปีการศึกษา 2555   ภาควิชาเภสชั
วิทยา จึงเห็นควรใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานฯ 
ตามท่ีกาํหนด    ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ี
เป็นทั้งนกัวิชาการท่ีทนัสมยัและนกัวิจยัทางดา้น
เภสชัวิทยาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือ 
สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกในสถาบนั 
การศึกษาท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศต่อไป
ได ้

 

ยามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดีเน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเคยมี
การปรับปรุงคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ดงันั้น
เพื่ อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ปี  พ .ศ .  2558 ของ
สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีกาํหนดให้ทุกหลกัสูตรมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ .ศ.  2558 เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
มาตรฐานการศึกษาตามขอ้กาํหนดของการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร จะตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตร
ทุก 5 ปี ปัจจุบนัภาควิชาฯไดด้าํเนินการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 
ทางหลกัสูตรจะตอ้งใชห้ลกัสูตรปรับปรุงใหม่ โดย
รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 ดังนั้ น
ภาควิชาเภสัชวิทยาจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรให้ทนักับวิทยาการสาขาเภสัชวิทยาท่ีมี
การพฒันาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฯ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถผลิตมหาบณัฑิตท่ี
เป็นทั้ งนักวิชาการท่ีทนัสมยัและนักวิจยัทางด้าน
เภสัชวิทยาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือ
สาม า รถ ศึ กษ า ต่ อ ในระดับป ริญญา เ อก ใน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ
ต่อไปได ้

 

 

 

 

 



71 

 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
ปรัชญา  
     หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เภสชัวทิยามีการดาํเนินงานโดยนอ้มนาํพระ
ราโชวาทของเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
มหาวทิยาลยั โดยมุ่งเนน้การผลิตมหาบณัฑิตใหมี้
ความรู้ความชาํนาญในสาขาวชิาเภสชัวิทยา เพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้และงานวจิยัท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการเป็น
นกัวชิาการและนกัวจิยั ร่วมกบัส่งเสริมและพฒันา
ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม    
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ี 
    สามารถนาํความรู้ดา้นเภสชัวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี 
    และภาคปฏิบติั รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมในการ 
   จดัการบริบทใหม่ทางวิชาการและวชิาชีพได ้
2. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ีมี 
    ความรู้ดา้นเภสชัวทิยาและนาํไปประยกุตใ์ช ้
    และแกปั้ญหาพฒันาความรู้ใหม่  
3. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ีมี 
    ความสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข และ 
    สถิติ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
    ในการศึกษา คน้ควา้ เพ่ือแกไ้ขปัญหา สรุป และ 
    นาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.  เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยา ท่ีมี 
    คุณธรรมจริยธรรม และความรับผดิชอบต่อ 
    ตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งสามารถทาํงานวจิยั 
    ร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ทั้งในภาครัฐ และเอกชน 

ปรัชญา 
     หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

เภสชัวทิยา มีการดาํเนินงานโดยนอ้มนาํพระ
ราโชวาทของเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
มหาวทิยาลยั โดยมุ่งเนน้การผลิตมหาบณัฑิตใหมี้
ความรู้ความชาํนาญในสาขาวชิาเภสชัวิทยา สามารถ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้และนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและประเทศชาติ มี
คุณสมบติัของมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร คณะ และ
มหาวทิยาลยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้และงานวิจยัท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐานสากล  ตลอดจนมีจรรยาบรรณ
ในการเป็นนกัวชิาการและนกัวจิยั ร่วมกบัส่งเสริม
และพฒันาใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 
วตัถุประสงค์ 
1.  เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ี 
    สามารถนาํความรู้ดา้นเภสชัวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี 
    และภาคปฏิบติั รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมในการ 
   จดัการบริบทใหม่ทางวิชาการและวชิาชีพได ้
2. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ีมี 
   ความรู้ดา้นเภสชัวทิยาและนาํไปประยกุตใ์ชแ้ละ 
   แกปั้ญหาพฒันาความรู้ใหม่  
3. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาท่ีมี 
   ความสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข และสถิติ 
   รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการศึกษา 
   คน้ควา้ เพ่ือแกไ้ขปัญหา  สรุป และนาํเสนอได ้
   อยา่งเหมาะสม 
4. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยา ท่ีมี 
   คุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อ 
   ตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งสามารถทาํงานวจิยั 
   ร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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ส่วนที ่2  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัรายวชิา 
 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร รายวชิา คาํอธิบาย
เพิม่เติม 
(ถ้ามี) 

รหัส  ช่ือวชิา  จํานวนหน่วยกติ 

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขา 
วิชาเภสชัวิทยาท่ีสามารถ 
นาํความรู้ดา้นเภสชัวิทยา  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมใน 
การจดัการบริบทใหม่ทาง
วิชาการและวชิาชีพได ้

2. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขา 
วิชาเภสชัวิทยาท่ีมีความรู้ 

  ดา้นเภสชัวิทยาและนาํไป 
  ประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหา 
  พฒันาความรู้ใหม่  

3. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขา 
วิชาเภสชัวิทยาท่ีมีความ 
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ตวัเลข และสถิติ รวมทั้งการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ในการศึกษาคน้ควา้ เพื่อ
แกไ้ขปัญหา  สรุป และ
นาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพื่อผลิตมหาบณัฑิต สาขา 
    วิชาเภสชัวทิยา ท่ีมีคุณธรรม 
    จริยธรรมและความรับผดิชอบ 
    ต่อตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้ง 
    สามารถทาํงานวิจยัร่วมกบั 
    นกัวิทยาศาสตร์ในสาขาอ่ืนท่ี 
    เก่ียวขอ้งทั้งในภาครัฐและ 
    เอกชน 

หมวดวชิาบังคบั 
336-500  บูรณาการวิทยาศาสตร์-                     4(4-0-8) 
               ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน 
336-501  เภสชัวิทยา                                      6(6-0-12) 
336-518  เภสชัวิทยาขั้นสูง                   3(3-0-6) 
336-551  เทคนิคการทดลองและระเบียบ-       2(0-4-2) 
              วิธีวิจยัทางเภสชัวิทยา 
336-581 หวัขอ้พิเศษทางเภสชัวิทยา               1(0-1-2) 
336-671 สมัมนาทางเภสัชวทิยา 1       1(0-2-1) 
336-672 สมัมนาทางเภสัชวทิยา 2       1(0-2-1) 
หมวดวชิาเลอืก     
336-511 เภสชัวิทยาสมุนไพร       2(2-0-4) 
336-512  เภสชัวิทยาเอนโดครีน                     2(2-0-4) 
336-513  เภสชัวิทยาพฤติกรรม                   2(2-0-4) 
336-514  เภสชัวิทยาระบบประสาท      2(2-0-4) 
 336-515  เภสชัวิทยาของยาตา้นจุลชีพ      2(2-0-4) 
336-516  ความกา้วหนา้ทางเภสชัวิทยา           2(2-0-4) 
336-521  พิษวทิยา        2(2-0-4) 
336-531  เภสชัวิทยาคลินิก                             2(2-0-4) 
336-541   เภสชัวิทยาระดบัโมเลกลุ                 2(2-0-4) 
336-542  เภสชัพนัธุศาสตร์                             2(2-0-4) 
336-552  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลใ์น-          2(1-3-2)   
                งานวิจยัทางเภสชัวิทยา 
336-553  การใชส้ตัวท์ดลองในงานวิจยั-        2(1-3-2)  
               ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
347-552  สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 4(4-2-7) 
890-503  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2       2(1-2-3) 
890-504  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3       2(1-2-3) 
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วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร รายวชิา คาํอธิบาย
เพิม่เติม  
(ถ้ามี) 

รหัส  ช่ือวชิา  จํานวนหน่วยกติ 

 890-505  การพฒันาทกัษะภาษาทางวิชาการ   2(1-2-3)   
571-543   การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ-       2(2-0-4)
   ของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ                       
 
วทิยานิพนธ์ 
336-691  วิทยานิพนธ์              36(0-108-0) 
336-692  วิทยานิพนธ์               18(0-54-0) 
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ภาคผนวก ค 
 
ตารางเปรียบเทยีบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกบัการดําเนินการของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยกรรมการหลกัสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่1: ศ.ดร.วจิิตรา ทศันียกลุ 
- สาํหรับอาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงั 
  สาํเร็จการศึกษา ควรเพิ่มเติมอาชีพนกัวิจยัใน 
  บริษทัยาท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลงานวิจยัทางคลินิก  
  หรือปรีคลินิกได ้
- สถานการณ์ภายนอกท่ีจาํเป็นในการพิจารณา 
  วางแผนหลกัสูตร ควรเพิ่มประเดน็การพฒันา 
  สมุนไพรเพื่อใชเ้ป็นยา เพื่อลดปัญหาการ 
  นาํเขา้ยาของประเทศ ทาํใหป้ระเทศไทย 
  สามารถเพ่ิมยาตวัเองในดา้นเวชภณัฑก์าร 
  รักษาโรค หรือสามารถส่งออกเพื่อนาํรายได ้
  เขา้สู่ประเทศได ้
- รายวิชา 336-501 เภสชัวิทยา ควรเพิ่มเน้ือหา 
  ดา้นเภสชัพนัธุศาสตร์ดว้ย เน่ืองจากนกัศึกษา 
  บางคนอาจไม่ไดล้งทะเบียนวิชาเลือก  
   เภสชัพนัธุศาสตร์ 
- เก่ียวกบัทกัษะทางปัญญาควรเนน้ทกัษะของ 
  การคิดวิเคราะห์ทางกระบวนการ  
  วิทยาศาสตร์ดว้ย 
- ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ 
  รับผดิชอบ ควรเพิ่มเร่ืองความสามารถในการ 
  ทาํงานในสภาวะท่ีมีความแตกต่างทางสงัคม  
  ภาษา และวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
- ไดเ้พิม่เติมอาชีพนกัวิจยัในบริษทัยาท่ีทาํหนา้ท่ีดูแล
งานวิจยัทางคลินิกหรือปรีคลินิกลงไปในหวัขอ้อาชีพท่ี
สามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 
 
- ในหวัขอ้สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ี
จาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรได้
เขียนถึงประเดน็น้ีไวแ้ลว้ 
 
 
 
 
- หวัขอ้เภสัชพนัธุศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชา 336-518 เภสชัวิทยาขั้นสูง 
 
 
- ในหวัขอ้ทกัษะทางปัญญาไดเ้พิ่มเติม “พฒันา
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ใน
การจดัการประเดน็ปัญหาใหม่ในทางวิชาการและ
วิชาชีพ” 
- ในหวัขอ้ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบไดเ้พิ่มเติม “มีความรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้น ทั้งใน
บทบาทการเป็นผูน้าํและผูร่้วมงานภายใต ้
พหุวฒันธรรม” 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยกรรมการหลกัสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่2: รศ.ดร.นพ.ณฐัวุฒิ สิบ
หมู่ 
- ในหมวดท่ี 1 ขอ้ 5.2 (หนา้ท่ี 1)  กล่าววา่ 
  หลกัสูตรจะจดัการเรียนการสอนเป็น 
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวิชา   
  ซ่ึงขดักบัขอ้ 5.3 ท่ีบอกวา่จะรับทั้งนกัศึกษา 
  ไทยและต่างชาติ    จึงควรปรับการเรียนการ 
  สอนใหเ้ป็นภาษาองักฤษทุกรายวิชา ซ่ึงทาํให ้  
  สอดคลอ้งกบัการเตรียมมหาบณัฑิตสู่ AEC 
- ขอ้ท่ี 1.2 (หนา้ท่ี 6)  ถา้มีการกล่าวถึงการ 
  สร้างมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะสาํหรับยคุ  21st  
  century  เช่น IT literacy, life-long learning,  
  transformative education (การศึกษาเพื่อมุ่ง  
  outcome ในยคุ multimedia  การศึกษาเพือ่ 
  พฒันาตนเองสู่ความเป็นผูน้าํในสาขาเภสชั 
  วิทยา  การศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจสงัคมและการ 
  อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ฯลฯ) อาจทาํให ้
  หลกัสูตรทนัสมยัมากข้ึน ซ่ึงหากหลกัสูตร 
  ตอ้งการสร้างมหาบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติั 
  ดงักล่าว ตอ้งปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง เช่น  
  การพฒันาอาจารย ์  การปรับปรุงดา้น IT    
  การปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเ้ป็น  
  interactive  เช่น ใหมี้ interactive lecture,  
  flipped classroom  หรือการหาโจทยว์ิจยัท่ี 
  ตอบปัญหาชุมชนภาคใต ้ ซ่ึงจะทาํให ้
  หลกัสูตรเภสชัวิทยาของมหาวิทยาลยั 
  สงขลานครินทร์มีความเด่นและแตกต่าง 
  จากท่ีอ่ืน  
- หมวดท่ี 2 ขอ้ท่ี 2 แผนพฒันา ในการ 
  ปรับปรุงหลกัสูตร (หนา้ท่ี 7) ถา้เพิ่มเร่ืองการ 
  ฟังขอ้มูลตอบกลบั (feedback) จากตลาด 
  แรงงานหรือผูใ้ชม้หาบณัฑิต และศิษยเ์ก่า 

 
 
 
- เน่ืองจากวา่หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสชัวิทยา ไม่ใช่หลกัสูตรนานาชาติ แต่
สามารถรับนกัศึกษาชาวต่างชาติได ้ซ่ึงในกรณีท่ีมี
นกัศึกษาชาวต่างชาติมาเรียนกจ็ะดาํเนินการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ 
 
 
- เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ไดมี้ระบบการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบ active 
learning ท่ีใหน้กัศึกษาไดมี้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่วน
ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัยคุ 
21th century ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันา ซ่ึงในอนาคต
ทางหลกัสูตรจะมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีสอดคลอ้งและทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไดเ้พิม่เติมประเดน็น้ีลงไปในแผนพฒันาการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในหวัขอ้กลยทุธ์ 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยกรรมการหลกัสูตร 
  อยา่งสมํ่าเสมอ  อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็น 
  ประโยชน์ต่อการปรับหลกัสูตร เช่น ศิษยเ์ก่า 
  ท่ีออกไปทาํงานอาจมีปัญหาเร่ืองการเขียน 
  ขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอทุน  ดงันั้นควร 
  ใหมี้การเรียนการสอน วิธีการเขียนขอทุนวิจยั  
   (research grant writing)  เป็นตน้ 
- แผนการศึกษาแบบ ก 1 (non-course) ซ่ึงไม่มี 
  การเรียนรายวิชาใดเลย  จะมีการประเมิน 
  ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวทิยาอยา่งไร  เช่น 
  มีการสอบวดัคุณสมบติั หรือ comprehensive  
  test หรือไม่  แตกต่างจากแบบ ก 2 อยา่งไร    
  หรือมีเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาท่ีแตกต่าง 
  จาก แบบ ก 2 หรือไม่  เช่น ตอ้งมีผลงานวิจยั 
  มากกวา่มีผลงานนาํเสนอแบบโปสเตอร์ 
  หรือปากเปล่าในท่ีประชุมวชิาการระดบั 
  ประเทศ (เช่น ประชุมสมาคมเภสชัวิทยา)    
  หรือนานาชาติ  หรือตอ้งมี publication โดย 
  เป็นช่ือแรกในวารสารระดบัชาติหรือ 
  นานาชาติท่ี สกอ. ยอมรับ เป็นตน้   ซ่ึง 
  เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
  หนา้ท่ี 49  และหมวด 6 หนา้ท่ี 99 
- รายวิชาเภสชัวิทยามีหน่วยกิตมากถึง 6  
  หน่วยกิต  อาจทาํใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบคือ 
  ถา้นกัศึกษาทาํแตม้ไม่ดี (< 3.00) อาจทาํให ้
  เส่ียงต่อการตอ้งใหอ้อก ถา้แยกเป็นรายวชิา 
  ยอ่ย อาจดึงดูดใหน้กัศึกษา  หลกัสูตรอ่ืน  
  สนใจเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกมากข้ึน เช่น  
  นกัศึกษาหลกัสูตรสรีรวิทยาอาจอยากเรียน  
  pharmacokinetics อยา่งเดียว หรือนกัศึกษา 
  หลกัสูตรจุลชีววิทยาอาจอยากมาเรียนแต่เร่ือง  
  antimicrobials อยา่งเดียว เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- นกัศึกษาท่ีเรียนแผนการศึกษาแบบ ก 1 (non-course) 
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500, 336-
501, 347-552 (สถิติ) โดยไม่คิดหน่วยกิต ส่วนเกณฑ์
การสาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งมีการนาํเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในท่ีประชุม
วิชาการระดบัประเทศหรือนานาชาติ หรือตอ้งมี 
publication โดยเป็นช่ือแรกในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ี สกอ. ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนรายวิชาน้ีไดแ้บ่ง 
การสอบใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งหมด 4 คร้ัง และมีการ
จดัการสอบแกต้วัใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนใน
แต่ละคร้ังนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 อยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ช่วยในเร่ืองการเรียนของนกัศึกษา หากภาควิชาอ่ืนท่ี
สนใจทางหลกัสูตรมีวิชาเลือกอ่ืน ๆ ท่ีตรงกบัความ
สนใจของนกัศึกษาดา้น 
อ่ืน ๆ อยูแ่ลว้ เช่น เภสชัวิทยาของยาตา้นจุลชีพ เป็นตน้ 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยกรรมการหลกัสูตร 
- หนา้ท่ี 72  ผลงานวิจยัท่ีเพิง่ accepted  เป็น 
  ของปี 2011 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่3: รศ.ภก.ญ.จันทนี อทิธิ
พานิชพงศ์ 
- ขอ้ 5.2 รูปแบบหลกัสูตรภาษาท่ีใช ้: 
หลกัสูตรจดัใหก้ารศึกษาเป็นภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษบางวิชา 
 
 
- ขอ้ 2.2 แผน ก แบบ ก 1 ผูเ้ขา้เรียนหลกัสูตรน้ี 
  นอกจากการสมัมนาในแต่ละภาคการศึกษา 
  แลว้ยงัตอ้งปรับพื้นฐานโดยการเรียนรายวิชา 
  สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
  (347-552) และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  
  (890-xxx) โดยไม่คิดหน่วยกิตหรือไม่ 
- สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเคยเรียนวชิา 
  เภสชัวิทยามาแลว้ ตอ้งเรียนรายวิชาบูรณา 
  การวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน  
  (336-500) เพือ่ปรับพื้นฐานโดยไม่คิด 
  หน่วยกิต หรือไม่ 
- หนา้ 13 ขอ้ 3. หลกัสูตรปรับปรุงน้ีกาํหนดให ้
  การเรียนแบบ ก 2 เรียนวิชาบงัคบั ถึง 16  
  หน่วยกิต และเหลือหน่วยกิตวิชาเลือก เพยีง  
  2  หน่วยกิต จะเหมาะสมหรือไม่ นกัศึกษา 
  ควรมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเป็น   
  ประโยชน์  สาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์หรือ 
  ตามความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะรายวิชา  
  เลือกใน หลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
- หวัขอ้ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันา ขอ้ 4 เคารพ 
  สิทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นและ ขอ้ 5  

- ไดแ้กไ้ขเป็นปี 2013 แลว้ 
 
 
 
 
- เน่ืองจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เภสชัวิทยา ไม่ใช่หลกัสูตรนานาชาติ แต่สามารถรับ
นกัศึกษาชาวต่างชาติได ้ซ่ึงในกรณีท่ีมีนกัศึกษา
ชาวต่างชาติมาเรียนกจ็ะดาํเนินการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ 
- จาํเป็นตอ้งเรียนในรายวิชาสถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย ์(347-552) และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  
(890-xxx) โดยไม่คิดหน่วยกิตเพราะนกัศึกษาอาจมี 
ความรู้ในเร่ืองสถิติในการวิจยัท่ีใชเ้ฉพาะในการทาํวจิยั
ในสาขานั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่มีสถิติแบบอ่ืนๆ 

 
- ยงัจาํเป็นตอ้งเรียนปรับพื้นฐาน ถึงแมว้า่ผูเ้รียนจะจบ 
การศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน่ืองจากใน
ส่วนของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววิทยาระดบัโมเลกลุ 
และสารชีวโมเลกลุในร่างกายมนุษย ์มีการปรับเปล่ียน
อยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการปรับพื้นฐานใหม่จะทาํให้
เขา้ใจกลไกการออกฤทธ์ิของยาไดง่้ายข้ึน 
- หลกัสูตรปรับปรุงคร้ังน้ีมีรายวิชาบงัคบัทั้งหมด 
14 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกทั้งหมด 4 หน่วยกิต และ
นกัศึกษาสามารถไปเรียนในรายวิชาท่ีสนใจและท่ี
เก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ได ้
 
 
 
 
- ไดเ้พิม่กลยทุธ์การประเมินจากกลุ่มเพื่อน (peer  
   assessment) 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยกรรมการหลกัสูตร 
  ความเป็นผูน้าํ กลยทุธ์การประเมินสามารถใช ้ 
  peer assessment (การประเมินจากกลุ่มเพือ่น)  
  เป็นวิธีประเมินอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงนกัศึกษามีการ 
  ทาํงานร่วมกนัอยูแ่ลว้ทั้งกิจกรรมในการเรียน 
  และกิจกรรมนอกหลกัสูตรจึงรู้จกักนัเป็น 
  อยา่งดี 
- แบบ ก 2 การตีพิมพผ์ลงานวิชาการ ควร 
  ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
  ทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับโดย สกอ.  
  เช่นเดียวกบัแบบ ก 1 หรือไม่เพื่อรักษา 
  มาตรฐานของหลกัสูตร 
- ควรระบุทรัพยากรการศึกษาท่ีเป็นแหล่ง 
  เรียนรู้ทางวิชาการดว้ยหรือไม่ เช่น  
  ฐานขอ้มูลสาํหรับการเรียนรู้ในสาขา 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาขาวิชาเภสชัวิทยาท่ี 
  มหาวิทยาลยั/คณะจดัหา/จดัซ้ือไวส้าํหรับการ 
  เรียนรู้ รวมทั้งตาํราต่างๆ 
- มีการสนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ 
  ใหค้าํปรึกษาทางวิชาการหรือไม่ เช่น การ 
  สนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา/ทุนทาํ 
  วิทยานิพนธ์/ทุนผูช่้วยสอน/ทุนผูช่้วยวิจยั  
  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
- ตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั นกัศึกษาสามารถ 
  จบไดโ้ดยอาจใช ้proceedings และการตีพมิพเ์ผยแพร่ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการท่ีไดรั้บการ 
  ยอมรับโดย สกอ. 
 
- ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
- หลกัสูตรมีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เพื่อแนะนาํ 
การเรียนการสอนในหลกัสูตร โดยบณัฑิตศึกษาและ 
หลกัสูตรรวมทั้งการใหค้าํปรึกษาในเร่ืองส่วนตวัท่ี 
นกัศึกษามีปัญหา 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
1) รศ. ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉว ี

       ภาระงานสอน 
ระดบัปริญญาตรี 

 รายวชิา        หน่วยกติ 
   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 
ระดบับณัฑิตศึกษา 

 รายวชิา        หน่วยกติ 
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
            336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
            336-503   Systemic Pharmacology                                     4  
                        336-521 Toxicology            2 
            336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-618 Advanced Pharmacology          2 
        336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology II         1    
                       336-681 Special Topics in Pharmacology          1    
          336-692     Thesis                       18 
 
 
 



80 

 

       รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
        336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
            336-501    Pharmacology                    6  
                        336-518 Advanced Pharmacology          3 
            336-521 Toxicology           2 
            336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 
  ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

- Phonchai, A., Janchawee, B., Prutipanlai, S. and Thaichaiwattana S. (2010). GC-FID 
optimization and validation for determination of 3,4-methylenedioxymethamphetamine, 3,4-
methylenedioxyamphetamine and methamphetamine in ecstasy tablets.  Journal of  
Analytical  Chemistry. Sep 1; 65(9): 951-9. 

- Chittrakarn, S., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Kansenalak, S. and Janchawee B. (2010). 
The neuromuscular blockade produced by pure alkaloid, mitragynine and methanol extract of 
kratom leaves (Mitragyna speciosa Korth.). Journal of  Ethnopharmacology. Jun 16; 129(3): 
344-9. 

- Raungrut, P., Uchaipichat, V., Elliot, D.J., Janchawee, B., Somogyi, A.A. and  Miners, J.O. 
(2010). In vitro-in vivo extrapolation predicts drug-drug interactions arising from inhibition of 
codeine glucuronidation by dextropropoxyphene, fluconazole, ketoconazole, and methadone in 
humans. The Journal of Pharmacolology  and Experimental Therapeutics. Aug; 334(2): 
609-18. 

- Uchaipichat, V., Raungrut, P., Chau, N., Janchawee, B., Evans, A.M. and  Miners, J.O. 
(2011). Effects of ketamine on human UDP-glucuronosyltransferases in vitro predict potential 
drug-drug interactions arising from ketamine inhibition of codeine and morphine 
glucuronidation. Drug Metabolism and Disposition. Aug; 39(8): 1324-8.  
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- Purintrapiban, J., Keawpradub, N., Kansenalak, S., Chittrakarn, S., Janchawee, B. and  
Sawangjaroen, K. (2011). Study on glucose transport in muscle cells by extracts from 
Mitragyna speciosa (Korth) and mitragynine. Natural  Product  Research. Sep; 25(15)1379-
87. 

- Srichana, K., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Raungrut, P., Keawpradub, N. (2015). Effects of 
Mitragynine and a Crude Alkaloid Extract Derived from Mitragyna speciosa Korth. on 
Permethrin Elimination in Rats. Pharmaceutics. Mar 27; 7(2): 10-26 
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2) รศ.สมสมร ชิตตระการ 
       ภาระงานสอน 
      ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503   Systemic Pharmacology                                     4  
   336-521 Toxicology            2 
   336-551 Experimental Techniques and Research Methodology                2 

in Pharmacology       
   336-618 Advanced Pharmacology           2 
   336-671 Seminar in Pharmacology I          1 
   336-672 Seminar in Pharmacology II          1 

          336-681    Special Topics in Pharmacology           1 
            336-692     Thesis                         18 
        รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                        336-518 Advanced Pharmacology           3 
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                 336-521 Toxicology          2 
                 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology              2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 
 
  ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  

- Chittrakarn, S., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Kansenalak, S. and Janchawee, B.  
(2010). The neuromuscular blockade produced by pure alkaloid, mitragynine and methanol 
extract of kratom leaves (Mitragyna speciosa Korth.). Journal of Ethnopharmacology. 129 
(3), 344-349. 

- Purintrapiban, J., Keawpradub, N., Kansenalak, S., Chittrakarn, S., Janchawee, B. and  
Sawangjaroen, K. (2011). Study on glucose transport in muscle cells by extracts from Mitragyna 
speciosa (Korth) and mitragynine. Natural  Product  Research.  Sep; 25(15): 1379-1387.  

- Chittrakarn, S., Penjamras, P. and Keawpradub, N. (2012). Quantitative analysis of 
mitragynine, codeine, caffeine, chlorpheniramine and phenylephrine in a kratom (Mitragyna 
speciosa Korth.) cocktail using high-performance liquid chromatography. Forensic Science 
International.  Apr 10; 217(1-3) :    81-86. 
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3) ผศ.ดร.กจิจา สว่างเจริญ 

      ภาระงานสอน 
                     ระดบัปริญญาตรี 

 รายวชิา        หน่วยกติ 
   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503     Systemic Pharmacology            4  
   336-521 Toxicology            2 

    336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

  336-618 Advanced Pharmacology           2 
  336-671 Seminar in Pharmacology I          1 
  336-672 Seminar in Pharmacology II          1 
  336-681 Special Topics in Pharmacology           1 

         336-692     Thesis                        18 
       รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
        336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
                 336-501    Pharmacology                    6  
                       336-518 Advanced Pharmacology           3 
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                 336-521 Toxicology            2 
                 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    

   336-692    Thesis                       18 
 

  ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  
- Chittrakarn, S., 1Keawpradub, N., 2Sawangjaroen, K., 3Kansenalak, S. and 4Janchawee B. 

(2010).The neuromuscular blockade produced by pure alkaloid, mitragynine and methanol 
extract of kratom leaves (Mitragyna speciosa Korth.). 5Journal of  Ethnopharmacology. Jun 
16; 129(3): 344-9. 

- Radenahmad, N., 7Saleh, F., 8Sawangjaroen, K., 9Vongvatcharanon, U., 10Subhadhirasakul,  P., 
11Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B. and Connor, J.R.  (2011). Young coconut juice, a 
potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with 
Alzheimer's disease: novel findings. British Journal of Nutrition.  Mar; 105(5): 738-46.  

- Purintrapiban, J., Keawpradub, N., Kansenalak, S., Chittrakarn, S., Janchawee, B. and  
Sawangjaroen, K. (2011). Study on glucose transport in muscle cells by extracts from 
Mitragyna speciosa (Korth) and mitragynine. Natural  Product  Research.  Sep; 25(15): 
1379-1387. 

- Radenahmad, N; Saleh, F; Sayoh I, Sawangjaroen, K; Subhadhirasakul, P; Boonyoung, P; 
Rundorn, W and Mitranun W.  (2012). Young coconut juice can accelerate the healing process 
of cutaneous wounds. BMC Complement Alternative Medicine.  Dec. 12; 12: 252-261. 

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

- Cheaha, D., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Phukpattaranont, P. and 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. 
Phytomedicine. Oct 15; 22(11): 1000-1008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chittrakarn%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radenahmad%20N%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Connor%20JR%22%5BAuthor%5D�
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- Sukketsiri W., Sawangjaroen K. and Tanasawet S. 2016. Anti-apoptotic effects of phyllanthin 
against alcohol-induced liver cell death. Tropical Journal of  Pharmaceutical Research. 
15(5): 981-988. 

- Radenahmad N., Sawangjaroen K., Mitranun W., and Ibrahim Sayoh I. (2016). Beneficial 
effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized 
rats: Preliminary novel findings. Songklanakarin Journal. Science and Technology. 38 (1): 
57-65. 
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4) ผศ.ดร.วนัดี  อุดมอกัษร 
ภาระงานสอน 

         ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

         ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503   Systemic Pharmacology                             4  
   336-521 Toxicology            2 

     336-551 Experimental Techniques and Research Methodology                2 
in Pharmacology       

   336-618 Advanced Pharmacology           2 
   336-671 Seminar in Pharmacology I          1 
   336-672 Seminar in Pharmacology II          1 
   336-681 Special Topics in Pharmacology           1 

          336-692    Thesis                        18 
        รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
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                 336-521 Toxicology            2 
                 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    

336-692  Thesis                       18 
 

  ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
- Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S. and Sobhon, P. (2010).  Age-related 

changes in parvalbumin in the heart of female rats. Acta Histochemica. 112(1): 96-100.  
- Vongvatcharanon, U., Khornchatri, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S. and 

Sobhon, P. (2010). Influence of aging and long-term swimming exercise on parvalbumin 
distribution in rat hearts. Acta Histochemica. 112(1): 72-80. 

- Vongvatcharanon, U., Kankoun, W., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E. and Vongvatcharanon, S. 
(2010). Effects of alcohol on the levels of parvalbumin in rat hearts. Acta Histochemica. May; 
112(3): 284-297. 

- Vongvatcharanon, U., Mukem, S., Udomuksorn, W., Kumarsit, E. and Vongvatcharanon, S. 
(2010). Alcohol administration during adulthood induces alterations of parvalbumin and glial 
fibrillary acidic protein immunoreactivity in rat hippocampus and cingulate cortex. Acta 
Histochemica. Jul; 112(4): 392-401. 

- Udomuksorn, W., Mukem, S., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S. and Vongvatcharanon, U. 
(2010). Effects of alcohol administration during adulthood on parvalbumin and glial fibrillary 
acidic protein immunoreactivity in the rat cerebral cortex. Acta Histochemica. May; 113(3): 283-
289. 

- Wirakiat, W., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S. and  Vongvatcharanon, U. (2012).  Effects 
of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of ovariectomized 
rats. Acta Histochemica. Jan; 114(1): 46-54. 

- Bunratsami, S.,Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S. and Vongvatcharanon, U. 
(2015). Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin 
levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica. Mar; 117(2): 163-175. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wirakiat%20W%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Udomuksorn%20W%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vongvatcharanon%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vongvatcharanon%20U%22%5BAuthor%5D�
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5)    อ.ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย 
       ภาระงานสอน 
      ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503   Systemic Pharmacology            4  
   336-521 Toxicology            2 

     336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

   336-618 Advanced Pharmacology          2 
   336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
   336-672 Seminar in Pharmacology II         1 
   336-681 Special Topics in Pharmacology          1 

          336-692    Thesis                       18 
        รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
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  336-521 Toxicology            2 
                 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 
 
  ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

- Phonchai, A.,  Janchawee, B.,  Prutipanlai, S. and Thainchaiwattana, S. (2010). GC-FID 
Optimization and validation for determination of 3,4-Methyenedioxymethamphetamine, 3,4-
Methylenedioxyamphetamine and Methamphetamine in ecstasy tablets. Journal of Analytical 
Chemistry.  65(9): 951-959. 

- Kaewnam, W.; Prutipanlai, S.;  Janchawee, B. and Thianchaiwatana, S. (2010). Method 
validation for simultaneous determination methamphetamine and its metabolite amphetamine 
in rat liver by using GC-FID. Thai Journal of Pharmacology. 32 (1): 259-262. 

- ศรินทิพย ์จนัทร์แกว้ เบญจมาศ จนัทร์ฉวี  และ สถาพร พฤฒิพรรลาย. (2010). ผลของอุณหภูมิ 
เวลา และความเป็นกรดต่อความเสถียรของ Permethrin ในตวัอยา่งเลือด. Thai Journal of  
Toxicology. 25(2): 104-114. 

- Srichana, K.; Janchawee, B.; Prutipanlai, S.; Raungrut, P.; Keawpradub, N. (2015). Effects of 
Mitragynine and a Crude Alkaloid Extract Derived from Mitragyna speciosa Korth. on 
Permethrin Elimination in Rats. Pharmaceutics.  Mar 27; 7(2): 10-26. 
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6)  อ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ 
      ภาระงานสอน 

               ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

 336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
 336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
 336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
 336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
 336-211 General Pharmacology           2 
 336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
 336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
 336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
 336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
 336-321 Basic Toxicology           3 
 336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 
             ระดบับณัฑิตศึกษา 

 รายวชิา        หน่วยกติ 
        336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 

    336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
         336-503 Systemic Pharmacology                                     4            
                      336-521 Toxicology            2 

            336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

        336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
        336-672 Seminar in Pharmacology II         1 

          336-692    Thesis                       18 
        รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
  336-521 Toxicology            2 
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  336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology          

        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 

 
 ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  

- Porntadavity, S., Permpongpaiboon, T. and Sukketsiri, W. (2010). Mini Review: Human 
Paraoxonase 2. EXCLI Journal, 9: 159-172. 

- Sukketsiri, W., Porntadavity, S., Phivthong-ngam, L. and Lawanprasert, S.  (2013). Lead inhibits 
paraoxonase 2 but not paraoxonase 1 activity in human hepatoma HepG2 cells. Journal of Applied 
Toxicology. July; 33(7): 631-637. 

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

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

- Tanasawet S., Boonruamkaew P., Sukketsiri W. and Chonpathompikunlert P. 2016. Anxiolytic and 
free radical scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) in mice. Asian Pacific 
Journal of Tropical Biomedicine. (accepted 18 April 2016). 

- Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Tanasawet S., Choosri N. and Wongtawatchai T. 2016. 
Effects of Apium graveolens extract on the oxidative stress in the liver of adjuvant-induced arthritic 
rats. Preventive Nutrition and Food  Science. (accepted 3 May 2016) 
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7)  อ.ดร.สมชาย  ศรีวริิยะจันทร์ 
      ภาระงานสอน 
     ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

  336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
  336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
  336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
  336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
  336-211 General Pharmacology           2 
  336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
  336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
  336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
  336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
  336-321 Basic Toxicology           3 
  336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

        336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
        336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
        336-503   Systemic Pharmacology            4  
        336-521 Toxicology            2 

              336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

        336-671 Seminar in Pharmacology I          1 
        336-672 Seminar in Pharmacology II          1 

   336-681    Special Topics in Pharmacology           1 
   336-692     Thesis                         18 

               รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
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   336-521 Toxicology            2 
   336-551 Experimental Techniques and Research Methodology              2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    

336-692    Thesis                       18 
 

 ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี                                                                                                                              

- Sriwiriyajan, S. and 18Mahatthanatrakul, W.(2010). Development of an analytical method for 
cefpirome in plasma by simplified HPLC technique and its applications. 19Arzneimittel-
Forschung. 60(6): 336-339. 

- Sriwiriyajan, S., 21Samaeng, M., 22Ridtitid, W., 23Mahatthanatrakul, W. and Wongnawa M. (2011). 
Pharmacokinetic interactions between ciprofloxacin and itraconazole in healthy male 
volunteers. 25Biopharmaceutics & Drug Disposition. Apr; 32(3): 168-174. 

- Mahatthanatrakul, W., Sriwiriyajan, S., Ridtitid, W., Boonleang, J., Wongnawa, 
M.,Rujimamahasan, N. and Pipatrattanaseree, W. (2012). Effect of cytochrome P450 3A4 
inhibitor ketoconazole on risperidone pharmacokinetics in healthy volunteers. Journal of  
Clinical Pharmacy and Therapeutics. Apr; 37(2): 221-225. 

- Wongnawa, M., Kaewmeesri, P., Sriwiriyajan, S., Mahatthanatrakul, W. and Ridtitid, W.  
(2014). Effect of Phyllanthus amarus extract on the pharmacokinetics of midazolam in 
rabbits.  Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36(5): 547-553. 

- Sriwiriyajan, S., Ninpesh, T., Sukpondma, Y., Nasomyon, T. and Graidist, P. (2014). 
Cytotoxicity screening of plants of genus Piper in breast cancer cell lines. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research. June, 13(6): 921-928.                                                                                                 

- Sriwiriyajan, S., Tedasen, A., Lailerd, N., Boonyaphiphat, P., Nitiruangjarat, A., Deng, Y. 

and Graidist P. (2016). Anticancer and cancer prevention effects of piperine-free piper nigrum 
extract on N-nitrosomethylurea-induced mammary tumorigenesis in rats. Cancer Prevention 
Research (Phila). Jan; 9(1): 74-82. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sriwiriyajan%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sriwiriyajan%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wongnawa%20M%22%5BAuthor%5D�
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8)    อ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา 
       ภาระงานสอน 
      ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

  336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
  336-207  Pharmacology for Medical Technology Students        2 
  336-208  Pharmacology and Toxicology          4 
  336-211  General Pharmacology            2   
  336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
  336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
  336-321  Basic Toxicology           3 
  336-422  Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

  336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
  336-672 Seminar in Pharmacology II         1 
  336-618  Advanced Pharmacology               2 
  336-681  Special Topic in Pharmacology         1 

         รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
  336-521 Toxicology            2 
  336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 
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ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
- Suwandecha, T., Assawadarakorn, K. and Srichana, T. (2012). Feasibility studies of using a 

tobacco pipe as a dry powder inhaler device. Thai Journal of Pharmaceutical Science. 36:1-11 
- Suwandecha, T., Wongpoowarak, W., Maliwan, K. and Srichana, T. (2014). Effect of turbulent 

kinetic energy on dry powder inhaler performance. Powder Technology. Nov; 267:381-391.  
- Suwandecha, T., Wongpoowarak, W. and Srichana, T. (2014) Computer-aided design of dry 

powder inhalers using computational fluid dynamics to assess performance. Pharmaceutical 
Development and Technology. Feb; 21(1):54-60 

- Dechraksa, J., Suwandecha, T., Maliwan, K.and Srichana, T. (2014). The comparison of fluid 
dynamics parameters in an andersen cascade impactor equipped with and without a preseparator. 
AAPS PharmSciTech. Jun; 15(3):792-801. 

- Suwandecha, T., Srichana, T., Balekar, N., Nakpheng, T. and Pangsomboon, K. (2015). Novel 
antimicrobial peptide specifically active against Porphyromonas gingivalis. Archive of 
Microbiology. Sep; 197(7): 899-909. 

- Adhikari, K., Buatong, W., Thawithong, E.,  Suwandecha, T. and  Srichana T. (2015) Factors 
affecting enhanced permeation of amphotericin b across cell membranes and safety of 
formulation. AAPS PharmSciTech. Sep 8. (online publication). doi: 10.1208/s12249-015- 
0406-x 

- Suwandecha, T.,  Wongpoowarak, W. and Srichana, T. (2016). Computer-aided design of dry 
powder inhalers using computational fluid dynamics to assess performance.  Pharmaceutical 
Development and Technology. 2 January, 21(1): 54-60. 
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9)  อ.ดร.สุพรรษา  ก้งเซ่ง 
      ภาระงานสอน 

               ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

 336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
 336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
 336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
 336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
 336-211 General Pharmacology           2 
 336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
 336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
 336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
 336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
 336-321 Basic Toxicology           3 
 336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 
             ระดบับณัฑิตศึกษา 

 รายวชิา        หน่วยกติ 
        336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 

    336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
         336-503 Systemic Pharmacology                                     4            
                      336-521 Toxicology            2 

            336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

        336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
        336-672 Seminar in Pharmacology II         1 

          336-692    Thesis                       18 
        รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
  336-521 Toxicology            2 
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   336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology          

        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
          336-692     Thesis                       18 

 
 ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  

        -  Sukwong P, Somkid K, Kongseng S, Pissuwan D, Yoovathaworm K.Pespiratory tract toxicity 
            of Titannium dioxide nanoparticles and multi-walled carbon nanotubes on mice after intransal 
            exposure. Micro and Nano Letters. 2016;11(4):183-7. 
        -  Sukwong P.,  Kongseng S., Chaicherd S., Yoovathaworn K., Tubtimkuna S., & Pissuwan D,. (2017) 
           Comparison effects of titanium dioxide nanoparticles on immune cells in adaptive and innate immune  
            system. IET Nanobiotechnology. http://digital-library. theiet.org/content/journals/10.1049/iet- 
            nbt.2016.0205 
        -  Lertcanawanichakul M.,  Kongseng S., 2018  Isolation of Thermo-tolerant bacteria from food  
            stuffs for using as star for food production , TSU conference 28th, BP Samila beach  
            hotel Songkhla , 8-9 May 2018 
           

http://digital-library/�
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ภาคผนวก จ 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจํา 
1) ผศ.นิสิตา บํารุงวงศ์ 
       ภาระงานสอน 
      ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503   Systemic Pharmacology            4  
   336-521 Toxicology            2 

     336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

   336-618 Advanced Pharmacology          2 
   336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
   336-672 Seminar in Pharmacology II         1 

          336-681    Special Topics in Pharmacology          1 
        336-692    Thesis                       18 
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                รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
  336-521 Toxicology            2 
  336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 

in Pharmacology          
         336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
    336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                        336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
  
 ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  

- Wongnawa, M., Tohkayomatee, R., Bumrungwong, N. and Wongnawa, S. (2014). Alpha-
glucosidase inhibitory effect and inorganic constituents of Phyllanthus amarus Schum. & 
Thonn. Ash. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36(5): 541-546. 
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2) ผศ.สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 
       ภาระงานสอน 
      ระดบัปริญญาตรี 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-203 Basic Medical Pharmacology          3 
   336-205 Essential Pharmacology for Dentistry         3 
   336-207 Pharmacology for Medical Technology Students        3 
   336-208 Pharmacology and Toxicology          4 
   336-211 General Pharmacology           2 
   336-212 Drugs and Health Products in Daily Life         2 
   336-213 Toxic Substances in Daily Life          2 
   336-302 Pharmacology for Pharmacy Students         6 
   336-306 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students        6 
   336-321 Basic Toxicology           3 
   336-422 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care         3 

     ระดบับณัฑิตศึกษา 
 รายวชิา        หน่วยกติ 

   336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         3 
   336-502    Pharmacokinetics and Principle of Drug Action         2  
   336-503   Systemic Pharmacology            4  
   336-521 Toxicology            2 

     336-551 Experimental Techniques and Research Methodology               2 
in Pharmacology       

   336-618 Advanced Pharmacology          2 
   336-671 Seminar in Pharmacology I         1 
   336-672 Seminar in Pharmacology II         1 
   336-681    Special Topics in Pharmacology          1 

                       336-692    Thesis                       18 
              รายวชิาทีส่อนในหลกัสูตรนี ้
         336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
  336-501    Pharmacology                    6  
                     336-518 Advanced Pharmacology           3 
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                  336-521 Toxicology          2 
                 336-551 Experimental Techniques and Research Methodology              2 

in Pharmacology          
        336-581 Special Topics in Pharmacology          1    
   336-671 Seminar in Pharmacology 1         1 
                       336-672 Seminar in Pharmacology 2         1    
 

ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  
- Chittrakarn, S., Keawpradub,  N., Sawangjaroen, K., Kansenalak, S. and   Janchawee,  B. (2010). 

The neuromuscular blockade produced by pure alkaloid, mitragynine and methanol extract of kratom 
leaves (Mitragyna speciosa,  Korth.). Journal of  Ethnopharmacology.  Jun 16; 129(3): 344-349.  

- Purintrapiban, J., Keawpradub, N., Kansenalak, S., Chittrakarn, S., Janchawee, B. and 
Sawangjaroen, K. (2011). Study on glucose transport in muscle cells by extracts from Mitragyna 
speciosa (Korth) and mitragynine. Natural Product Research.Sep; 25(15): 1379-1387.  
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

 
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 เพ่ือให้การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง

กับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีตอ้งการความรู้แบบนวตักรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ตอ้งมีการคน้ควา้และวิจยัท่ี

เ ข้ม แข็ ง  การทํา วิ จั ย ต้อ งส าม ารถตอบสนองคว ามต้อ งก า รของม นุษย์สั ง คมและ ส่ิ ง แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงตอ้งสร้างนกัวิจยัใหก้บัสงัคม โดยเป็นนกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองตลอดชีวิต และนาํความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 ดังนั้ นจึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาและแนวทางการบริหาร

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 346 (2/2556) เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2556 จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชส้าํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเขา้ศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา2556 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบขอ้บงัคบัคาํสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนระเบียบฉบบัน้ี และมีความกล่าวใน

ระเบียบน้ี หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ี

แทน 
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ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

“สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

“บณัฑิตวิทยาลยั” หมายถึง บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

“คณะ” หมายถึง คณะบณัฑิตวิทยาลยัวิทยาลยัสถาบนั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีมีหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะบณัฑิตวิทยาลยั ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ผูอ้าํนวยการสถาบนั หรือ

ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดีท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั” หมายถึง คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัม หาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ 

“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพ่ือใหค้รบตามหลกัสูตรสาขาวิชานั้น 

“คณะกรรมการประจาํคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาํคณะของคณะ หรือคณะกรรมการ

ประจาํของวิทยาลยั หรือคณะกรรมการประจาํสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่

“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั 

หรือมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี หรือในกรณีมีความจาํเป็นตอ้งผ่อนผนัขอ้กาํหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณี

พิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูว้ินิจฉยัและให้ถือเป็นท่ีสุดแลว้รายงานให้

สภาวิชาการทราบ 
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หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ้ 6 การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 6.1 บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูก้าํหนดและรักษามาตรฐานของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 6.2 บณัฑิตวิทยาลยัมีหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และคณะมี

หนา้ท่ีจดัการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.3 บณัฑิตวิทยาลยัอาจจดัให้มีหลกัสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจดัการศึกษาในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหลายคณะ 

ขอ้ 7 ระบบการจดัการศึกษาใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 7.1 การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค แต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 30 

สปัดาห์ 

 7.2 การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 

 7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 

 7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 

 7.2.4 ระบบการจดัการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนดระบบการจดัการศึกษาต่างๆ 

ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจดัภาคฤดูร้อนไดต้ามความจาํเป็นของแต่ละหลกัสูตร 

 7.3 การจดัการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละหน่ึงภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

8 สปัดาห์ 
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ขอ้ 8 การคิดหน่วยกิตสาํหรับแต่ละรายวิชา 

 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 

 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชบ้รรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมต่อปีการศึกษา 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 60 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 90 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา ใหมี้ค่า

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.1.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาทาํโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 90 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า 90 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 30/15 

หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 8.2 ระบบทวิภาค 

 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.2.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาทาํโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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 8.2.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา  

ปกติ ใหค้่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3 ระบบไตรภาค 

 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 36 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาทาํโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมน้อ้ยกวา่ 36 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า36 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.3.61 หน่วยกิตระบบไตรภาคเทียบไดก้บั12/15หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ4หน่วยกิตระบบท

วิภาคเทียบไดก้บั5หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 8.4 ระบบจตุรภาค 

 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า10 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า20 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาทาํโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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 8.4.5 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาคเทียบไดก้บั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระ

บบทวิภาคเทียบไดก้บั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ้ 9 การจดัแผนการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ 

 9.1 การจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสาํหรับ

ระบบทวิภาค 

 9.2 การจดัแผนการศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสําหรับ

ระบบทวิภาค 

 การเปล่ียนการจดัแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาํคณะ 

ขอ้ 10  หลกัสูตรหน่ึงๆ อาจจดัระบบการศึกษาและหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบได ้

สาํหรับระบบการจดัการเรียนการสอนและการจดัแผนการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
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หมวด 2 

หลกัสูตร 

ขอ้ 11  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีดงัน้ี 

 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเองสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

 11.2 หลกัสูตรปริญญาโท เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการ และหรือการวิจยัใน

สาขาวิชาต่างๆ ในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 11.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองสําหรับผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 6 ปี หรือผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหรือ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการการวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ ในระดบัสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง 

ขอ้ 12  โครงสร้างของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 12.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 12.2 หลกัสูตรปริญญาโท ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

 แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ดงัน้ี 

 แบบ ก1 ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และหลกัสูตรอาจกาํหนดใหศึ้กษา

รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทาํกิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้ง

มีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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 แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วย

กิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งน้ียกเวน้หลกัสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขา

วิชาชีพกาํหนด 

 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์แต่ตอ้งทาํสารนิพนธ์ 

(การศึกษาอิสระ) ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

  ทั้งน้ีสาขาวิชาใดเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข จะตอ้งมีหลกัสูตรแผน ก ดว้ย 

 12.3 หลกัสูตรปริญญาเอก 

 ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าและไม่นอ้ยกว่า 72  หน่วยกิต สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากหลกัสูตรน้ีมี 2 แบบคือ 

 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ หลกัสูตร

อาจกาํหนดใหมี้การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่นบั

หน่วยกิตแต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดดงัน้ี 

 แบบ 1.1 ผู ้เข้าศึกษาท่ีสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 ผู ้เข้าศึกษาท่ีสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

 ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพและมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 แบบ 2.1 ผู ้เข้าศึกษาท่ีสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต 
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 แบบ 2.2 ผู ้เข้าศึกษาท่ีสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องทํา

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต 

 ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

ขอ้ 13  ระยะเวลาการศึกษา 

 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา 

 13.1.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตร แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

 13.1.2 ปริญญาโทใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

 13.1.3 ปริญญาเอกใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสาํหรับนกัศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรีให้
มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนกัศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโทใหมี้ระยะเวลา
การศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือท่ีจดัการศึกษา

แบบอ่ืน ใหมี้ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 14  การประกนัคุณภาพ 

ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้ชดัเจนซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย
ประเดน็หลกั 4 ประเดน็คือ 

 14.1 การบริหารหลกัสูตร 

 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

 14.3 การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และมีการ
ดาํเนินการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ และให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตรการติดตามการประเมินผลหลกัสูตร
และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละหลกัสูตรตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเองปีละ 1 คร้ังเสนอต่อ
คณบดีตน้สงักดัและแจง้ใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัทราบ 

 

 



112 

 

ขอ้ 15  การพฒันาหลกัสูตร 

 15.1 ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 15.2 การพฒันาหลกัสูตรหรือจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีระบุไว้
ในระเบียบน้ี ให้ดาํเนินการโดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยัแลว้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ทราบ 
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หมวด 3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

ขอ้ 16  อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย 

 16.1 อาจารยป์ระจาํ หมายถึง ขา้ราชการพนักงานหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ปฏิบติังานในสังกดั

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทาํหนา้ท่ีหลกัดา้นการสอนและวิจยัและปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาตาม

ภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

 16.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหลกัในกระบวนการจดั

การศึกษาของหลกัสูตรโดยทาํหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น 

 16.3 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการเก่ียวกับหลกัสูตรการเรียนการสอนการพฒันาหลกัสูตรการ

ติดตามประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 16.4 อาจารยผ์ูส้อน หมายถึง ผูซ่ึ้งบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งจากอาจารยป์ระจาํหรืออาจารยพ์ิเศษ ให้ทาํ

หนา้ท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวิชา 

 16.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะ

ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษาและการ

จดัแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรและแนวปฏิบติัต่างๆ ตลอดจนเป็นท่ี

ปรึกษาของนกัศึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจาํเป็นและเหมาะสมโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปทาํ

หนา้ท่ีจนกระทัง่นกัศึกษามีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 16.6   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั (Majoradvisor) หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเคา้โครงการให้

คาํแนะนาํและควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้การสอบวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
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 16.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจาํหรืออาจารยพ์ิเศษท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อทาํ

หน้าท่ีร่วมกับอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัในการพิจารณาเคา้โครงรวมทั้งช่วยเหลือให้

คาํแนะนาํและควบคุมดูแลการทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

 16.8 อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะ

ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัตามขอ้ 16.6 และ 16.7 

สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ไดด้ว้ยโดยใหรั้บผดิชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สารนิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะรายรวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบสารนิพนธ์ของ

นกัศึกษา 

 16.9 ผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํให้ทาํหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

หรือสอนในกรณีท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจาํเป็นอย่างยิ่งสามารถเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัได ้โดยอนุโลมผูท้รงคุณวฒิุตอ้งไดรั้บแต่งตั้งโดยบณัฑิตวิทยาลยั 

 16.10  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํให้ทาํหนา้ท่ีบางส่วนในการเรียนการสอน

ระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวฒิุทางการศึกษาและหรือตาํแหน่งทางวิชาการ

ตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้น ๆ แต่มีความเช่ียวชาญหรือความชาํนาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่

โดยตรงต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ๆ ทั้งน้ีหากจะแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบั

หน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้น ๆ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากร

ประจาํมหาวิทยาลยัเท่านั้นและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะตอ้งไดรั้บแต่งตั้งโดยบณัฑิตวิทยาลยั 

 16.11  อาจารยพ์ิเศษ หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลยัให้ทาํ

หนา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้ 17  คุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํและมีคุณสมบติัไม่ตํ่ากว่าคุณสมบติัของการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามระดบั

ของหลกัสูตรนั้นๆ 
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ขอ้ 18  คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 18.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตหลกัสูตรปริญญาโท และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั

จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

 18.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีสอนหรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนัจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ขอ้ 19  การบริหารจดัการหลกัสูตร 

 19.1 ใหบ้ริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามปรัชญาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรและตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะกาํหนด 

 19.2 ให้แต่ละหลกัสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร

ตามขอ้ 18 และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกาํหนด 

ขอ้ 20  คณะอาจกาํหนดใหค้ณะกรรมการประจาํคณะหรือคณะกรรมการจาํนวนตามความเหมาะสมทาํหนา้ท่ี

กาํกบัดูแลคุณภาพการบริหารจดัการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรกาํหนดองคป์ระกอบ

อาํนาจหนา้ท่ีการครบวาระการดาํรงตาํแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของคณะ

นั้นๆ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

ขอ้ 21  คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน 

 21.1 หลกัสูตรปริญญาโท หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 
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 21.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิไม่

ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ี

มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

ขอ้ 22  คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 22.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นอาจารยป์ระจาํมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้

ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 

และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะท่ีเป็นบุคลากรประจาํมหาวิทยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกัไดท้ั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 22.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ ในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นและเหมาะสมอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ไดท้ั้งน้ี

ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 23  ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

อาจารยป์ระจาํ 1 คนให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและหรือ

ปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทไม่เกิน 15 

คน หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้ งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจาํนวนนักศึกษาท่ีทาํสารนิพนธ์  3 คนทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาท่ียงัไม่

สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนกัศึกษาท่ีทาํวิทยานิพนธ์ไดม้ากกว่า 

5 คน อาจขอขยายเพิ่มข้ึนไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 10 คน ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและคณะกรรมการประจาํคณะ 
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ขอ้ 24  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการประจําคณะมีจํานวน

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประธานอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยป์ระจาํเป็นกรรมการ 

ขอ้ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมี

จาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) อาจารยป์ระจาํและหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ 

ขอ้ 26  คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมี

หน้าท่ีสอบประมวลความรอบรู้ มีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา และหรือผูท้รงคุณวฒิุ 

ขอ้ 27  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน 

อาจารยป์ระจาํซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกัทั้งน้ีอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้

และเม่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แลว้ใหแ้จง้บณัฑิตวิทยาลยัทราบ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบ และตอ้งเขา้สอบวิทยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง 

อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ้งมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นคณะกรรมการประจาํคณะตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบไดท้ั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 28  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีจาํนวน

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารยป์ระจาํ

หรือผูท้รงคุณวุฒิไม่นอ้ยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบทั้งน้ี

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหน่ึงอาจทาํหนา้ท่ีสอบสารนิพนธ์ของนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 1 คน 
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หมวด 4 
การรับเข้าศึกษา 

ขอ้ 29  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 29.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดและมีคุณสมบติัอ่ืน

เพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 29.2 หลกัสูตรปริญญาโท 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดและมีคุณสมบติัอ่ืน

เพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 29.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 6 ปี หรือผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดและมีคุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 29.4 หลกัสูตรปริญญาเอก 

 29.4.1 ผูเ้ข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมี

คุณสมบติัอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด

หรือ 

 29.4.2 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ี

สมัพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมากและมีพื้นความรู้ความสามารถ

และศักยภาพเพียงพอท่ีจะทาํวิทยานิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 30  การรับสมคัร 

ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั

กาํหนด 
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ขอ้ 31  การรับเขา้ศึกษา 

 31.1 จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวิชาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั 

 31.2 คณะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในการคดัเลือกผูส้มคัรท่ี

มีคุณสมบติัตามขอ้ 29 เขา้เป็นนกัศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบณัฑิต

วิทยาลยักาํหนด 

 31.3 คณะอาจพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 29 เขา้มาทดลองศึกษาโดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดงัน้ี 

 31.3.1 ผูท้ดลองศึกษาในหลกัสูตรท่ีศึกษารายวิชาและทาํวิทยานิพนธ์หรือศึกษาเฉพาะรายวิชา

อยา่งเดียวในภาคการศึกษาแรกจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 6 

หน่วยกิต และสอบใหไ้ดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 หรือ 

 31.3.2 ผูท้ดลองศึกษาในหลกัสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทาํวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรกจะตอ้งมี

ความกา้วหน้าในการทาํวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจโดยไดส้ัญลกัษณ์ P ตาม

จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนหรือ 

 31.3.3 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 31.4 คณะอาจพิจารณารับผูมี้พื้นฐานความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเขา้ศึกษาหรือวิจยั 

โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรของมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 31.5 บัณ ฑิตวิ ท ย าลัย อ าจพิ จ า รณา รับ บุคคล ท่ีคณะ รับ เข้า เ ป็ นผู ้ ร่ วม เ รี ยนต ามระ เ บี ยบ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาของผูร่้วมเรียน 

 31.6 กรณีผูส้มคัรกาํลงัรอผลการศึกษาการรับเขา้ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรไดน้าํหลกัฐานมา

แสดงวา่สาํเร็จการศึกษาแลว้และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

ขอ้ 32  การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
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ขอ้ 33  ประเภทของนกัศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

 33.1 นกัศึกษาสามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 31.2 หรือนกัศึกษาทดลอง

ศึกษาท่ีผา่นเง่ือนไขตามขอ้ 31.3 

 33.2 นกัศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 31.3 

 33.3 นกัศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 31.4 
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หมวด 5 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ้ 34  การลงทะเบียนเรียน 

 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 

 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณี 

 34.3 การลงทะเบียนเรียนตอ้งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 34.4 จาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย์

ท่ีปรึกษาทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีการลงทะเบียนเรียนในแต่

ละภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาคให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิต 

โดยให้นบัรวมจาํนวนหน่วยกิตทั้งแบบนบัหน่วยกิต (Credit) และไม่นบัหน่วยกิต (Audit) ยกเวน้

การลงทะเบียนระบบอ่ืน 

 34.5 นกัศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้เรียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและไดรั้บผลการเรียนตั้งแต่ระดบั

คะแนน B ข้ึนไปแลว้มิได ้

 34.7 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไดเ้ม่ือมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกัหรือสารนิพนธ์แลว้ 

 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ตอ้งลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมดภายในภาค

การศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีนกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มใหค้รบหน่วย

กิตวิทยานิพนธ์ได ้หลงัพน้กาํหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชาโดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิต

วิทยาลยัเพ่ือใหส้ามารถสอบวิทยานิพนธ์ไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
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 34.9 กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถว้นตามหลกัสูตรกาํหนดแลว้และอยูร่ะหว่างการทาํ

วิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะตอ้งรักษา

สถานภาพการเป็นนกัศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 35  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดยกเวน้วิชาวิทยานิพนธ์ให้

เป็นไปตามขอ้ 34.8 

 35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทาํไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหรือ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณีและแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนทราบ 

ขอ้ 36  การเปล่ียนแผนการศึกษา 

 36.1 นกัศึกษาสามญัอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะและแจง้ใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัทราบ 

 36.2 นกัศึกษาสามารถเปล่ียนแผนการศึกษาไดเ้ม่ือเขา้ศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาค

การศึกษา 

ขอ้ 37  การยา้ยสาขาวชิา 

 นกัศึกษาสามญัขอยา้ยสาขาวิชาโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 37.1 นกัศึกษาอาจขอยา้ยสาขาวิชาได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะทั้งสอง

ฝ่ายและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 40 

ขอ้ 38  การเปล่ียนระดบัการศึกษา 

 38.1 นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากระดบัปริญญาโทเป็นระดบัปริญญาเอกหรือกลบักนัได้

ในสาขาวิชาเดียวกัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจาํคณะ และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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 38.1.1 นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทแผนกในสาขาเดียวกนักบัหลกัสูตรปริญญาเอกท่ี

สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัซ่ึงจดัข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก

อาจได้รับการพิจารณาเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอกไดโ้ดยนักศึกษาหลกัสูตรแผน ก 

แบบ ก1 จะตอ้งมีผลงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นวิทยานิพนธ์

ในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกได ้หรือในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 

จะตอ้งศึกษารายวิชามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า12 หน่วยกิตและไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ 3.50 

 38.1.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกท่ีสอบวดัคุณสมบติัการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน

อาจไดรั้บการพิจารณาเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโทได ้

 38.1.3 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจะกระทาํไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น 

 38.2 การเปล่ียนระดบัการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก 38.1 ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 39  การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 

 39.1 บณัฑิตวิทยาลยัอาจรับโอนนักศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีสังกดัสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ

เป็นนกัศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ

คณะกรรมการประจาํคณะและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตตอ้งมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 39.2.1 เ ป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเ ทียบเท่า ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 

 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีเน้ือหาสาระไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 

 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัคะแนน B หรือเทียบเท่าหรือ

สญัลกัษณ์ S 

 39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่นาํผลการศึกษามาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสม 
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 39.2.5 ใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาหรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 39.2.6 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินกวา่ชั้นปี

และภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความ

เห็นชอบแลว้ 

ขอ้ 40  การยกเวน้หรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

 มหาวิทยาลยัอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี

สามารถวดัมาตรฐานไดจ้ากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ โดย

นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมี

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 40.1 รายวิชาท่ีอาจไดรั้บการเทียบโอนตอ้งเป็นรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์และไดศึ้กษา

มาแลว้ไม่เกิน 3 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรโดยไดผ้ลการศึกษาเป็น

สญัลกัษณ์ P หรือ S หรือไม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน B หรือเทียบเท่า 

 40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 39.2.2 และ 39.2.3 และ

ใหน้าํผลการศึกษารายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนมาคิดเป็นแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 40.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

 40.4 การเทียบโอนความรู้และการใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอธัยาศยั

ให้อยู่ในดุลยพินิจของบณัฑิตวิทยาลยั ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียน

ระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอนผลการเรียนระดบั

ปริญญาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขอ้ 41  การโอนหน่วยกิต 

 41.1 นกัศึกษาอาจไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะให้ไปเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบนั

อ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศโดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตแลว้นาํมาเทียบโอนหน่วยกิตใน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อนบัเป็นหนวยกิตสะสมของนกัศึกษาได ้
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 41.2 รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให้เป็นไปตามขอ้แนะนาํเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีใน

การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

หมวด 6 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ้ 42  การสอบในระดบับณัฑิตศึกษามีดงัน้ี 

 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้เป็นการสอบความรู้ความสามารถท่ีจะนาํหลกัวิชาและประสบการณ์

การเรียนหรือการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

 42.2 การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการทาํวิจยัเพื่อ

วิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการวิจยัความสามารถในการนาํเสนอ

ผลงานทั้งดา้นการพดูการเขียนและการตอบคาํถาม 

 42.3 การสอบสารนิพนธ์เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลกัสูตร

ปริญญาโทแผน ข 

 42.4 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานความพร้อมความสามารถและ

ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวดัว่านักศึกษามีความพร้อมในการทาํ

วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกและนกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่นภายใน 4 ภาคการศึกษา

นบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา

หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

  การสอบตาม 42.1-42.5 ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนดขอ้ 43  การประเมินผลรายวิชา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์    รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนนใหมี้ค่าระดบัคะแนน (Grade) ตาม

ความหมายและค่าระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 

 



127 

 

ระดบั
คะแนน 

       ความหมาย 
ค่าระดบัคะแนน 

(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

    A ดีเยีย่ม  (Excellent) 4.0 

    B+ ดีมาก  (Very Good) 3.5 

    B ดี  (Good) 3.0 

    C+ พอใช ้  (Fairly Good) 2.5 

    C ปานกลาง  (Fair) 2.0 

    D+ อ่อน  (Poor) 1.5 

    D อ่อนมาก  (Very Poor)  1.0 

    E ตก  (Fail) 0.0 

 ผลการศึกษาอาจแสดงดว้ยสญัลกัษณ์และความหมายอ่ืนไดด้งัต่อไปน้ี 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 

S      ผลการเรียนหรือการสอบเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชส้าํหรับรายวิชา

ท่ีกําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ

พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

U ผลการเรียนหรือการสอบยงัไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชส้าํหรับ

รายวิชาท่ีกาํหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชา

ปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้

สาํหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
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I การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใชใ้นกรณีนักศึกษาปฏิบติังาน

ไม่ครบภายในเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสยับางประการ

จะตอ้งมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาถดัไปท่ีนักศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนมิฉะนั้นมหาวิทยาลยัจะ

เปล่ียนสญัลกัษณ์Iใหเ้ป็นระดบัคะแนน E โดยทนัที 

P การเรียนหรือการวิจยัหรือการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ียงัมี

ความต่อเน่ืองอยู ่(Inprogress) และมีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ 

N การเรียนหรือการวิจยัหรือการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ียงัมี

ความต่อเน่ืองอยู่แต่ไม่มีความกา้วหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ (Noprogress) 

ในกรณีไดส้ัญลกัษณ์ Nนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าในหน่วยกิตท่ี

ไดส้ญัลกัษณ์ N 

W การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn with permission)  

ขอ้ 44  การประเมินผลการศึกษา 

 44.1 ใหมี้การประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษายกเวน้วิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาสารนิพนธ์ใหมี้
การประเมินผลไดก่้อนส้ินภาคการศึกษา 

 44.2 ในการนับจาํนวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้ นให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตและไดผ้ลการศึกษาเป็นระดบัคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ
สัญลกัษณ์ S หรือสัญลกัษณ์ X ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใ้ห้เรียนโดยไม่
นบัเป็นหน่วยกิตสะสมของหลกัสูตรนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดงักล่าวให้
ครบถว้นและจะตอ้งไดส้ัญลกัษณ์ S ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 
คร้ัง ใหน้บัจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวโดย
พิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ังหลงัสุดในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรายวิชาของหลกัสูตร
ปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรให้นับ
จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาระดบัหมายเลข 300 ข้ึนไปไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนโดยคาํนวณผลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนท่ีได้
จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
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 44.3.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดศึ้กษา
ในภาคการศึกษานั้นหารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 

 44.3.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดศึ้กษามา
ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัหารด้วยจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว
เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนนและในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้นับจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม
ตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ังสุดทา้ยยกเวน้
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดใหล้งทะเบียนซํ้าไดใ้หน้บัหน่วยกิตสะสมไดทุ้กคร้ัง 

 44.3.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหค้าํนวณเป็นค่าท่ีมี
เลขทศนิยม 2 ตาํแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาํแหน่งท่ี 3 

 44.3.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์Iในรายวิชาท่ีมีการวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน
ใหร้อการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไว้
ก่อนจนกวา่สญัลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน 
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หมวด 7 

การทาํวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ขอ้ 45  การทาํวิทยานิพนธ์ 

 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้ 

 45.1.2 นักศึกษาหลกัสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้ 

 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการประจาํคณะ

กาํหนด 

 45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เป็นการสอบวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยัใหส้อดคลอ้งกบั

ระยะเวลาในการทาํวิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีบณัฑิตวิทยาลยั/มหาวิทยาลยักาํหนด 

 45.3 การขอเปล่ียนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการประจาํคณะ
กาํหนด 

ขอ้ 46  การทาํสารนิพนธ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยให้นกัศึกษา

ไดท้าํเป็นรายบุคคลสาํหรับแนวปฏิบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะกาํหนด 

ขอ้ 47  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทาํในทุกภาค
การศึกษา 

 47.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหนา้ท่ีในการประเมินผลความกา้วหน้าในการทาํ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและคณะกรรมการประจาํคณะ 
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 47.3 ใชส้ัญลกัษณ์ P (Inprogress) สาํหรับผลการประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนกัศึกษาแป็นท่ีพอใจ โดยระบุจาํนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีไดรั้บการ
ประเมินให้ไดส้ัญลกัษณ์ P ของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใชส้ัญลกัษณ์ N 
(Noprogress) สาํหรับผลการประเมินท่ีไม่มีความกา้วหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนและผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 47.3.1 ให้สัญลกัษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาไดใ้นภาคการศึกษา

นั้น 

 47.3.2 การให้สัญลักษณ์  P หรือ  N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์ให้จดัทาํเป็นประกาศของคณะและหากนกัศึกษายงัไม่ไดรั้บการอนุมติัโครง

ร่างวิทยานิพนธ์จะประเมินผลให้สัญลกัษณ์ P ไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตร 

 47.3.3 ให้สัญลกัษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีท่ีมีการประเมินผลหรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์เรียบร้อยแลว้ภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

 47.4 รายวิชาท่ีใชเ้วลาเรียนเกิน1ภาคการศึกษาใหมี้การประเมินผลเป็นดงัน้ี 
 47.4.1 ให้สัญลกัษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียงัไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาในภาคการศึกษา

นั้น 

 47.4.2 ใหมี้การประเมินเป็นระดบัคะแนนตามขอ้ 43 

ขอ้ 48  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

สาระสําคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินจาํนวนหน่วยกิตจาก

หวัขอ้เดิมท่ีสามารถนาํไปใชก้บัหวัขอ้ใหม่ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตท่ีผา่นในหวัขอ้เดิม ทั้งน้ีให้

นบัจาํนวนหน่วยกิตดงักล่าวเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีผ่านไดส้ัญลกัษณ์ P ซ่ึงสามารถนาํมานบัเพื่อสาํเร็จ

การศึกษาตามหลกัสูตรไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีนกัศึกษาสังกดัโดยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและสาํเนาแจง้บณัฑิตวิทยาลยั 
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ขอ้ 49  การสอบวิทยานิพนธ์ 

 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบดว้ยการตรวจอ่านวิทยานิพนธ์การทดสอบความรู้นกัศึกษาดว้ยการ
ซกัถามหรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 

 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการใหค้าํแนะนาํ
และขอ้เสนอแนะดว้ยเอกสารโดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผูน้าํเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวนัสอบหรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 49.3 การดาํเนินการสอบวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 50  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

   การส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามจาํนวนและวิธีการท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 51  การสอบสารนิพนธ์ 

   การสอบสารนิพนธ์ประกอบดว้ยการตรวจอ่านสารนิพนธ์  การทดสอบความรู้นกัศึกษาดว้ยการ

ซกัถาม หรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์การดาํเนินการสอบสารนิพนธ์ใหเ้ป็นไป

ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 52  การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

   การส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามจาํนวนและวิธีการท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 53  รูปแบบการพิมพแ์ละลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 53.1 รูปแบบการพิมพว์ิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพว์ิทยานิพนธ์ท่ีบณัฑิต
วิทยาลยักาํหนด 

 53.2 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนั้นๆ สามารถนาํไปเผยแพร่
ในเชิงวิชาการไดแ้ต่การนาํเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

 กรณีท่ีการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพนัเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ

สิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยัใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
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หมวด 8 

การสําเร็จการศึกษา 

ขอ้ 54  การสาํเร็จการศึกษา 

  นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

 54.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
 54.1.1 สอบผา่นรายวิชาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร 

 54.1.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

 54.2 หลกัสูตรปริญญาโท 
 54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 54.2.2 แผนกแบบ ก1 สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง

ไดรั้บการตีพิมพ ์หรือดาํเนินการให้ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการซ่ึงคณะกรรมการประจาํคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ี

ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

 54.2.3 แผนกแบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการซ่ึงคณะกรรมการประจาํคณะให้ความเห็นชอบ

หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

 ในกรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการไดรั้บการจดทะเบียน

สิทธิบตัรและ/หรืออนุสิทธิบตัรแทนการตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการได ้

 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่

ตํ่ากวา่ 3.00 สอบผา่นสารนิพนธ์และสอบผา่นการสอบประมวลความรอบรู้ 

(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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 54.3 หลกัสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 54.3.2 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (QualifyingExamination)  

 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพห์รือดาํเนินการให้ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกรวมกลัน่กรอง (PeerReview) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า

กว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์นาํเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บ

การตีพิมพห์รือดาํเนินการให้ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (PeerReview) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น ในกรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงประดิษฐ์อาจถือการไดรั้บการ

จดทะเบียนสิทธิบตัรและ/หรืออนุสิทธิบตัรแทนการตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการได ้

 54.4 ชาํระหน้ีสินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 54.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัคณะหลกัสูตรกาํหนด 

ขอ้ 55  วนัสาํเร็จการศึกษา 

  วนัสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

ขอ้ 56  การขออนุมติัปริญญา 

 56.1 นกัศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคาํร้องแสดงความจาํนงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลยัภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 56.2 นกัศึกษาซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยัตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัน้ี 

 56.2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามขอ้ 54 

 56.2.2 ไม่มีหน้ีสินหรือคา้งชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหรือไม่เป็นผูมี้พนัธะสัญญาอ่ืนใด

กบับณัฑิตวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 

 56.2.3 ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา 
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หมวด 9 

สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ้ 57  การลาป่วยหรือลากิจให้ดาํเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 

ขอ้ 58  การลาพกัการศึกษา 

 58.1 นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 58.1.1 เจบ็ป่วยจนตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 3 สปัดาห์โดยมีใบรับรองแพทย ์

 58.1.2 สาเหตุอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาํคณะ 

 58.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพกัการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจาํเป็นผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแลว้แต่กรณี และให้ยื่นคาํร้องต่อคณะกรรมการ
ประจาํคณะเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแจง้บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือทราบ 

 58.3 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษาและถา้ไดล้งทะเบียนเรียนไปแลว้เป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

 58.4 การลาพกัการศึกษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 58.5 นักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาจะตอ้งรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี

ได้รับการอนุมติัให้ลาพกัและชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดยกเวน้ภาค
การศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อนแลว้ 

ขอ้ 59  การลาออก 

   นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดีผูท่ี้จะได้รับการอนุมติัให้ลาออกไดต้อ้งไม่มี

หน้ีสินกบัมหาวิทยาลยั 

ขอ้ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

   การรักษาสถานภาพของนกัศึกษาห็เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวในขอ้ 34.9 และ ขอ้ 58.5 
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ขอ้ 61  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

   นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือมีสภาพตามขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

 61.1 ตาย 
 61.2 ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 
 61.3 ถูกใหอ้อกหรือไล่ออกเน่ืองจากตอ้งโทษทางวินยั 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาหรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียม

การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรั้บ
อนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

 61.5 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนไดจ้าํนวนหน่าวยกิต 2 ใน 3 ของหลกัสูตรโดยไม่นบัหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แลว้ไดแ้ตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.75 
 61.7 ใชเ้วลาในการศึกษาตามท่ีกาํหนดในขอ้ 13 แลว้ และไดห้น่วยกิตไม่ครบตามหลกัสูตรหรือไดแ้ตม้

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 3.00 
 61.8 ไม่ไดรั้บอนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงัน้ี 
 61.8.1 ระบบทวิภาค 

 61.8.1.1 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก1 

  1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

  2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.1.2 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก2 

  1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

  2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

  1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

  2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 

 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 
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 61.8.2 ระบบไตรภาค 

 61.8.2.1 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก1 

 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.2.2 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทแผนกแบบ ก2 

 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.2.3 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

 1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติสาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

 2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติสาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.8.2.4 กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 

 1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา 

 2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับนกัศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 

 61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ี 2 ไม่ผา่น 
 61.10  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ไดภ้ายใน 6 เดือน นบัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ผา่นเวน้แต่

ไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความ  
                      เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาตอ้งไม่เกินเวลาท่ีกาํหนดใน 
                      ขอ้ 13 
 61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ไดภ้ายใน 3 เดือนนบัจากวนัสอบสารนิพนธ์ผ่าน เวน้แต่

ไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาํคณะ ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาตอ้งไม่เกินเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ 13 

 61.12  เป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัตาม 33.1 ได ้
 61.13  บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาเห็นวา่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14  ไดรั้บการอนุมติัปริญญา 
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หมวด 10 
การลงโทษทางวนัิยนักศึกษา 

ขอ้ 62  การทุจริตในการวดัผล 

   เม่ือตรวจสอบพบว่านกัศึกษาทุจริตในการวดัผลรายวิชาใด ใหด้าํเนินการและพิจารณาลงโทษตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทรวา่ดว้ยวินยันกัศึกษาโดยอนุโลม 

ขอ้ 63  การทุจริตในการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 63.1 ขั้นตอนสาํคญัท่ีนกัศึกษาจะตองดาํเนินการวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ดว้ยตนเอง 
 63.1.1 การจดัทาํโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 63.1.2 การทาํการทดลอง (ถา้มี)  

 63.1.3 การเขียนรายงานการวิจยั 

 63.1.4 อ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

   นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนกัศึกษามีความจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการดว้ยตนเอง ให ้

            ขออนุมติัต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 63.2 เม่ือมีผูก้ล่าวหาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่านักศึกษาทุจริตการทาํวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี ประกอบดว้ยคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัหรือรองคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธานคณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจดัการเรียนการสอน
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอธิการบดีเห็นสมควรอยา่งนอ้ย 2 คน เป็นกรรมการผูแ้ทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการ
และเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

            63.3 คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

                     63.3.1 ดาํเนินการสอบสวนรวมถึงใหมี้อาํนาจเรียกบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํหรือใหถ้อ้ยคาํ 

                                  เป็นลายลกัษณอกัษร เรียกเอกสารท่ีอยูใ่นครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายใน 

                                  มหาวทิยาลยัและรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวของ 

                     63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
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            63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงหรือนาํ 

                     พยานหลกัฐานมาช้ีแจงแก่ขอ้กล่าวหาดว้ย 

            63.5 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบหาขอ้เทจ็จริงใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประธาน 

                     กรรมการไดรั้บทราบคาํสัง่การแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีท่ีไม่อาจสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จตามวรรค 

                     หน่ึงใหข้อขยายเวลาสอบสวนไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

            63.6 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้ใหเ้สนอมหาวิทยาลยัพิจารณาลงโทษตามควร 

                     แก่กรณี ดงัน้ี 

                     63.6.1 คณะกรรมการเห็นวา่เป็นเหตุกรณีท่ีมิไดเ้ป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีท่ีนกัศึกษาละเลยการ 

                                 ดาํเนินการตามขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีกาํหนดไวแ้ละไม่ร้ายแรง อาจปรับใหก้ารสอบ 

                                 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปรากฏผลเป็น“ตก” และนกัศึกษาตอ้งเร่ิมขั้นตอนการทาํ 

                                  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งน้ีตอ้งไม่ถือเป็นเหตุใหต้อ้งการมีการต่อระยะเวลา 

                                  การศึกษา 

                     63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ใหเ้สนอบทลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อสัง่การใหพ้น้สภาพการ 

                                  เป็นนกัศึกษา ในกรณียงัคงสภาพเป็นนกัศึกษาหรือกรณีท่ีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาแลว้  

                                  ใหเ้สนอสภามหาวิทยาลยัถอดถอนปริญญา 

                      63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นวา่มีการละเลยหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม 

                                 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนกัศึกษา ใหเ้สนอบทลงโทษทางวินยัเช่นกนั 

            63.7 คณะกรรมการจะตอ้งแจง้ผลการสอบขอ้เทจ็จริงใหน้กัศึกษาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                     ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากสอบสวนขอ้เทจ็จริงเสร็จส้ินแลว้ 

            63.8   การลงโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผดิวินยัใหท้าํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหม้หาวิทยาลยัแจง้ 

                     สิทธิและกาํหนดเวลาในการอุทธรณ์ 
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           63.9   นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกาํหนด 7 วนั ทาํการนบัจากวนัท่ี 

                     ทราบคาํสัง่ลงโทษนั้น โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

                     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยวินยันกัศึกษาโดยอนุโลม 

ขอ้ 64   การทุจริตทางวิชาการ 

   การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลกัษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการการสร้างขอ้มูลเท็จและ

การมิไดท้าํผลงานวิชาการดว้ยตนเอง 

            64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนขอ้ความของผูอ่ื้นและของตนเองท่ีตีพิมพไ์ป 

                    แลว้โดยไม่มีการอา้งอิงหรือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือการเสนอความคิด หรือนาํผลงานทางวิชาการท่ีมี 

                    ผูอ่ื้นกระทาํไวม้าเป็นของตนเอง 

             64.2 การสร้างขอ้มูลเทจ็ หมายถึง การตกแต่งขอ้มูลหรือการสร้างขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

             64.3 การมิไดท้าํผลงานวิชาการดว้ยตนเอง หมายถึง การจา้งหรือใหผู้อ่ื้นช่วยทาํหรือทาํแทนตนหรือการ 

                    มอบใหผู้อ่ื้นทาํแทนนอกเหนือจากงานท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงร่างวิทยานิพนธ์ไดรั้บอนุมติัแลว้วา่จะ 

                    กระทาํเอง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปล 

                    วิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

             64.4 เม่ือตรวจสอบพบวา่นกัศึกษาทุจริตตาม 64.164.2 และ 64.3 ใหถื้อวา่เป็นความผดิร้ายแรงไวก่้อน  

                     แต่อาจลดหยอ่นโทษได ้ทั้งน้ีการพิจารณาโทษหรือการลดหยอ่นโทษใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ 

                     คณะกรรมการประจาํคณะและเสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

             64.5 หากตรวจสอบพบวา่มีการทุจริตภายหลงัการอนุมติัปริญญาแลว้ ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ 

                    พจิารณาและเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 65 การดาํเนินการใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัและยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จในขณะท่ี

ระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้ดาํเนินการหรือปฏิบติัการต่อไปตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวิทยาลยัท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าจะดาํเนินการหรือปฏิบติัการแลว้

เสร็จ 

 

 

ประกาศณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

 

 

    (ลงช่ือ)                 เกษม สุวรรณกลุ 

  (ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกลุ)  

 นายกสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สาํเนาถูกตอ้ง 

 

 (นางนันทพร นภาพงศสุ์ริยา)  ภคัสราภรณ์/ร่าง/พิมพ ์
หัวหน้าสาํนกังานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลยั นันทพร/ทาน 
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