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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร  : 25480101109408 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Forensic Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม  ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Forensic Science) 

2.2 ชื่อย่อ ภาษาไทย : วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Forensic Science) 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ  
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน โดยมีความร่วมมือจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศ 

มาเลเซีย ในรูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง และความร่วมมือด้านงานวิจัย
ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 12 (3/2563) เมื่อ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่  414 (4/2563)         

เมื่อ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นักนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
2) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
3) นักนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และ

พันธุ์พืช 
4) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
5) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชดเชยสินไหม ของบริษัทประกันภัย 
7) นักวิจัย  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผศ. นายภูวดล ธนะเกียรตไิกร ปริญญาเอก 2554 Ph.D. Pure and Applied 
Chemistry 

Strathclyde University, 
United Kingdom 

ปริญญาโท 2550 M.Sc. 
(Distinction) 

Forensic Science Strathclyde University, 
United Kingdom 

ปริญญาตร ี 2549 B.Sc. 
(1st Class Honor) 

Biological Science Mahidol University 
International College 

2 ผศ. นางสาวฐิติกา กิจพิพิธ ปริญญาเอก 2555 Ph.D. Forensic Genetics Flinders University, 
Australia 

ปริญญาโท 2550 M.Sc. Forensic Science Mahidol University 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์

3 รศ. นายวรากร ลิ่มบุตร ปริญญาเอก 2550 ปร.ด เคม ี ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาโท 2544 วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2540 ค.บ. เคม ี ม.ราชภัฏภูเกต็ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

 หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดย 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา 2((2)-0-4) 
Principles of Forensic Toxicology 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอาจารย์

ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ

ต่าง ๆ ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

4) มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด าเนินการ
เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งสร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ สามารถน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างไม่ย่อท้อและมีความมุ่งมั่น เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
แม่นย าเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าผล
การศึกษาค้นคว้าไปพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ได้ 
1.2 ความส าคัญ/หลักการ และเหตุผล 

นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การน าหลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนงานยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้กลายมาเป็นสิ่งส าคัญ
ที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาคดีต่าง ๆ ภายในประเทศ จากการวิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อย่างก้าวกระโดดท าให้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น 
ส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดการกระท าความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่งในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน อาทิ การ
ก่ออาชญากรรม และก่อการร้ายข้ามชาติ การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก การค้า
ประเวณี การขัดผลประโยชน์ทางการค้า และปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีภาคใต้ที่ยังคงความรุนแรง และมี
การสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
วิชาการ นวัตกรรม และบุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือเผชิญกับความเสี่ยงในความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของคนในสังคม ซึ่งความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากจะใช้ค้นหาผู้กระท าความผิด และ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถใช้คาดการณ์รูปแบบ และพฤติกรรมการกระท าความผิด ท าให้
สามารถป้องปรามเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่านิติวิทยาศาสตร์กลายเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ าทางสังคม อีกท้ังสามารถส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศทั้งในด้านความมั่นคงแห่งรัฐและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส าหรับในประเทศไทยนั้น แม้ว่า
จะมีการน าศาสตร์ดังกล่าวเข้าร่วมการสืบสวนสอบสวน และใช้ประกอบการพิจารณาคดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ในความเป็นจริงแล้วยังขาดก าลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพด้านวิชาการ กล่าวคือ มีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง และมีความช านาญในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ส าหรับการพัฒนาตนเอง 
และสายงาน  

รัฐบาลไทย ภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงเป็นแผนแม่บทที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ในยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปีของชาติ โดยในปี 2563 นี้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านกลไกการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นส าคัญของประเทศ 2563 กลุ่มเรื่องที่ 11 ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ (ประเด็นการพัฒนา
สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ภายใต้การดูแลของส านักการวิจัยแห่งชาติ นอกนี้ยังก าหนดให้อุตสาหกรรม
ความมั่นคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve 10+2 ของประเทศที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนอีกด้วย ซึ่ง
ความส าคัญของนิติวิทยาศาสตร์ต่อประเทศและความมั่นคงนั้นได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนโดยบุคคล
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ระดับประเทศในหลายวาระ เช่น นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ “นิติ
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมแล้ว ” (สภา
ทนายความ, วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) พล.อ.นาวิน ด าริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  “อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ (S-curve 11) ...ก าหนดเป้าหมายไว้ที่การผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศใน 
3 ด้าน คือ 1) ด้านอธิปไตยและดินแดน เช่น รถถัง โดรน 2) ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/ยาเสพติด/ไซ
เบอร์ เช่น จมูกไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตรวจจับ และ 3) ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ข้อมูลบิ๊กดาต้าการเงิน 
ประวัติคนเข้าออกประเทศ ใบหน้า” (ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.
ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา “รัฐบาลจึงต้อง…น าเอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นกลไกที่ส าคัญใน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม รวมทั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างจริงจังต่อไป” (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, วันที่ 6 ธันวาคม 2561) นายวิษณุ ม่ังคั่ง ฝ่าย
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม “จะต้องเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ”...เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” (Guideline for 
Defence Industrial Development Under the 20-Year National Strategy, วารสารสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ) เป็นต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างก าลังคน และ
การพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ดังเห็นได้จากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จากประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอน และงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ท าให้ในปัจจุบัน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ มีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ การตรวจ
พิสูจน์ทางเคมี ชีววิทยา อณูชีววิทยา และฟิสิกส์ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง มากกว่าหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความร่วมมือ
ทางวิชาการ และงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University 
เครือรัฐออสเตรเลีย University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย Lund University ประเทศสวีเดน 
และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย  
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จากเหตุผลข้างต้น คณะฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้างมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพียงพอ
ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุระเบิด 
สารเสพติด และสารพิษ การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมมนุษย์เพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  และ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การตรวจสารพันธุกรรมสัตว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ และนิเวศวิทยา เพ่ือสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานให้มีความสามารถในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปในอนาคต 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1) สร้างมหาบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อันน าไปสู่การค้นคว้าองค์
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์วิจัย
ทางนิติวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholder) ต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุป และผลการประเมินการ
ประชุมสมัมนา 
4. ผลสรุปความคาดหวังของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholder) ต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
5. รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็น 
active learning 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
แบบ active learning 
4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
ที่เข้าร่วม 
2. จ านวน/ร้อยละของอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีน
การสอนแบบ active learning 
3. จ านวน/ร้อยละของรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้วยตนเองในแผนการจัด ท ารายละเอียด
ของรายวิชา 
5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างอาจารยผ์ู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ 
5. ผลการประเมินรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ active learning 
6. แผนการจดัการเรียนการสอนแบบ 
active learning ที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของช่ัวโมงบรรยาย 
7. จ านวนอุปกรณ์ทางสารสนเทศท่ี
จัดเตรียมโดยหลักสตูร 

3. ปรับปรุงวิธีการวัด และการประเมนิผล 1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 
2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัด และประเมิน
แต่ละรายวิชา 
3. ประเมินประสิทธิภาพการวัด และ
ประเมินผล 
4. เพิ่มพูนทักษะอาจารยเ์กี่ยวกับวิธกีารวัด 
และประเมินผล 

1. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
3. เกณฑ์การวัด และประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด และ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการ
วัดและประเมินผล 
6. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย ์
7. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัด และประเมินผล 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

1. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจดัการ
เรียนรู้ของอาจารย ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา

ไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ปีการศึกษา 2563   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน 
 ปีการศึกษา 2565 – 2567  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
      ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 

- จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์การท าวิจัยจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

แผน ก แบบ ก 2  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์

โดยตรง จึงมีจ านวนหน่วยกิตในวิชาปฏิบัติการ หรือระดับคะแนนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า 
ท าให้มีพ้ืนฐานที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา 

2) นักศึกษาบางส่วนแม้ว่าจะจบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานบาง
รายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีท า ให้มีพ้ืนฐานที่ไม่
เหมาะสมต่อการเรียนในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) มีการจัดอบรมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในภาคฤดู
ร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรกให้กับนักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง และ 
เพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรตั้งแต่
ภาคฤดูร้อนก่อนเริ่มการศึกษา หรือตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและการใช้
เครื่องมือในสาขาวิชา 

2) มีการจัดอบรมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในภาคฤดู
ร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรกให้กับนักศึกษาที่มีปัญหา และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สอดแทรก เช่น ในต ารา หนังสือ หรือ เอกสารประกอบการสอน 
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผนการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2563 2564 2565 2566 2567 

แผน ก  
แบบ ก 1 

ช้ันปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ช้ันปีท่ี 2 - 2 2 2 2 
รวม 2 4 4 4 4 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

แผน ก  
แบบ ก 2 

ช้ันปีท่ี 1 8 8 8 8 8 
ช้ันปีท่ี 2 - 8 8 8 8 
รวม 8 16 16 16 16 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 8 8 8 8 

หมายเหตุ จ านวนรับนักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความสนใจ 
และศักยภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีนั้น ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
พิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป  
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   36 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ  16 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  2 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์   18 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 16 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาบังคับ จ านวน 8 หน่วยกิต 
309-501 ชุดวิชากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์  4((2)-6-4) 
 Module: Forensic Process 
309-502 ชุดวิชาพ้ืนฐานนิติวิทยาศาสตร์ 4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 
 ชุดวิชาบังคับเลือก จ านวน 8 หน่วยกิต 

ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 
Module: Forensic Biology 

309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา 2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
 หรือ 

ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี  
Module: Forensic Chemistry 

309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ  3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์หมึก สี และร่องรอยขูดลบแก้ไข 3((2)-3-4) 
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 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of  
 Erased Serial Numbers 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบิด 2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances  

หมวดวิชาเลือก จ านวน 2 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาเลือก 
309-531 ชุดวิชานิติเรณูวิทยาขั้นสูง 3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Palynology 
309-532 ชุดวิชานิติเคมีไฟฟ้าขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Electrochemistry 
 วิชาเลือก 
309-581 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science 
336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา 2((2)-0-4) 
 Principles of Forensic Toxicology 
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หรือในสถาบันอ่ืน ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ จ านวน 18-36 หน่วยกิต 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
309-692 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษา 
309-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 คณะวิทยาศาสตร์ 
336-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
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ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษา 
เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 
เลข 6 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์  โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

309-692 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

309-692 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
309-692 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

309-692 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าเรียนแผน ก แบบ ก 1 อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการ ปฏิบัติงานวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิต (audit) ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

309-501 ชุดวิชากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์  4((2)-6-4)  
 Module: Forensic Process  
309-502 ชุดวิชาพ้ืนฐานนิติวิทยาศาสตร์ 4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 

   รวม 8 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 
Module: Forensic Biology 

309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา  2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
xxx-xxx วิชาเลือก 2(x-x-x) 
 Electives 

   รวม 10 หน่วยกิต 
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 หรือ 
ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี 
Module: Forensic Chemistry 

309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ  3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์หมึก สี และร่องรอยขูดลบแก้ไข 3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of 
 Erased Serial Numbers 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบิด 2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances  
xxx-xxx วิชาเลือก 2(x-x-x) 
 Electives 

   รวม 10 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

309-691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

309-691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis 

   รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ 

ชุดวิชาบังคับ 
309-501 ชุดวิชากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ 4((2)-6-4) 
 Module: Forensic Process 
 ชุดวิชานี้ครอบคลุมกระบวนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุจนถึงศาล
ยุติธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และบทบาทและหน้าที่ในฐานะการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในศาลยุติธรรม ประกอบด้วยหลักการแลกเปลี่ยน
ชิ้นส่วนพยานวัตถุ หลักการตรวจสถานที่ เกิดเหตุ การรักษาสถานที่ เกิดเหตุ การส ารวจและค้นหา
พยานหลักฐาน การรักษาห่วงโซ่พยานวัตถุ การบันทึกเอกสารและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ ชนิดของ
พยานหลักฐาน การเก็บรักษาและการขนส่งพยานหลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ การ
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วิเคราะห์และการจ าลองเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ การเขียนรายงาน กฎแห่งการแตกต่าง หลักการ
เปรียบเทียบ ความน่าจะเป็น; กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา การรวบรวมพยานผู้ช านาญการพิเศษในชั้นสอบสวน วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะพยานหลักฐาน การพิสูจน์ และการตรวจสอบพยานหลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ กระบวนการทาง
ศาลในการคุ้มครองพยานภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ จริยธรรมในงานนิติวิทยาศาสตร์ ประมวลจรรยาบรรณ
ส าหรับนักนิติวิทยาศาสตร์; ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ใน
ฐานะการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในศาลยุติธรรม การอภิปรายคดีส าคัญและคดีที่ก าลังได้รับความสนใจ 
 This module takes the learner through forensic process involved from a crime scene 
to a court; the theory and practice of crime scene management and investigation, law and 
ethics in forensic science, and roles and duties of forensic expert witness in a court, including 
Locard’ s principle, fundamentals of crime scene investigations, securing, surveying and 
searching for forensic evidence in a crime scene, maintaining chain of custody, documenting 
and photographing a crime scene; type of evidence, evidence collection and transportation, 
autopsy at a crime scene, crime scene analysis and reconstruction, forensic case report, law 
of individuality, principles of comparison, probability; general judicial principles in civil and 
criminal cases, investigation of criminal cases, expert witness in investigation, the use of 
forensic science in investigation, including search, analysis, and examination of evidence, post-
mortem examinations, judiciary process for privilege of witness under the Thai constitution, 
ethics in forensic science, code of ethics for forensic scientists; practical experience from a 
forensic practitioner, roles and duties of forensic expert witness in a court, forum discussion 
of landmark and latest cases 
309-502 ชุดวิชาพ้ืนฐานนิติวิทยาศาสตร์ 4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 
 ชุดวิชานี้ครอบคลุมพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติของการตรวจพิสูจน์ โดยเน้นหลักการทางชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ที่ส าคัญและการบูร
ณาการศาสตร์ดังกล่าวการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาเช่น สารคัดหลั่ง องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของดีเอ็นเอ โครโมโซมและวงจรของเซลล์ ยีโนมของมนุษย์และสัตว์ หลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล มิวเทชั่น
และอัลลีล พันธุศาสตร์ประชากร พยานหลักฐานทางนิเวศวิทยา แอลกอฮอล์ หมึก และสี วัตถุระเบิดและเขม่า
ดินปืน เชื้อเพลิงและเศษวัสดุไหม้ไฟ ความร้อนจากการวางเพลิง จุดหลอมเหลวของวัสดุและการลามไฟ แก้ว 
ทิศทางของแรงและรอยแตกของกระจก ร่องรอยการขูดลบ ผลของแรงโน้มถ่วงต่อรูปแบบและทิศทางของหยด
เลือด แรงกระท าต่อวัสดุที่ก่อให้เกิดรอยเครื่องมือและรอยประทับ ชิ้นส่วนและการท างานของอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุน แรงกดและรูปแบบลายมือเขียนและการตรวจเอกสารต้องสงสัย ความพรุนของวัสดุต่อหมึกและ
สี เอกลักษณ์ของเส้นผม เส้นขนและเส้นใย ลายพิมพ์นิ้วมือ โดยค านึงถึงขั้นตอนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การ
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วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การพิสูจน์การใช้ได้ของวิธี ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การ
ควบคุมและประกันคุณภาพส าหรับการตรวจวิเคราะห์ในทุกหัวข้อการเรียนรู้ 
 This module takes the learner through the necessary basic science and criminalistics 
for forensic science, comprising the fundamentals of biology, chemistry, and physics, and their 
integration for scientific crime detection and analysis.  The topics covered include biological 
fluids, components and structure of DNA, chromosomes and cell cycle, human and animal 
genomes, mendelian genetics, mutations and alleles, population genetics, environmental 
forensic samples, alcohol, inks, and paints, explosives and gunshot residues, fuels and fire 
debris, heat from arson, melting points of materials and flammability, glass, impact and 
breakages of glass, alterations, obliterations and erasures, effect of gravity on blood pattern, 
parts and mechanics of firearms and ammunitions, pressure, handwriting, and document 
examination, porousness effect on inks and paints, identity of hairs and fibers, and fingerprints. 
All topics are covered with regards to use of scientific instruments, qualitative and quantitative 
analyses, method validation, probability and statistical tests, and quality control and quality 
assurance 

ชุดวิชาบังคับเลือก 
 ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 
 Module: Forensic Biology 
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 
 ชุดสาระนี้ครอบคลุมกระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอมนุษย์
ไปจนถึงการรายงานผลดีเอ็นเอมนุษย์ในชั้นศาล และวิทยาการก้าวหน้าและวิธีวิจัยด้านการตรวจดีเอ็นเอมนุษย์
ในงานนิติวิทยาศาสตร์  
 This submodule covers the human DNA analysis process, from human DNA sample 
collection to reporting of human DNA analysis in court, and recent advances and research 
methods in human forensic DNA analysis 
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309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์  3((2)-3-4) 
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ป่า วิทยาการก้าวหน้าและวิธีวิจัยการตรวจดีเอ็นเอสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์ และข้อกฎหมายและ
อนุสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับทั้งในและระหว่างประเทศ 
 Application of molecular biology and genetics to wildlife crime investigations, recent 
advances and research methods in wildlife DNA analysis in forensic science; and related local 
and international laws and regulations related to wildlife crimes  
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา 2((1)-2-3) 
 Submodule: Forensic Ecology 
 การประยุกต์ใช้ดิน หิน จุลินทรีย์ โปรติสต์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว ในการ
สืบสวนสอบสวน รวมถึงการวิจัยด้านนิตินิเวศวิทยา 
 Roles of soils, rocks, microorganisms, protists, plants, animals and their 
environments in forensic investigations; research on forensic ecology 
 ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี 
 Module: Forensic Chemistry 
309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ 3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and Poison Substances 
 วิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด แอลกอฮอล์ สารควบคุมและสารพิษ โดยใช้น้ ายาเคมี เครื่องมือทาง
เคมีวิเคราะห์และวิธีการสมัยใหม่ การวิเคราะห์ผลและการแปรผล วิธีวิจัยด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
แอลกอฮอล์ สารควบคุมและสารพิษด้วยวิทยาการก้าวหน้า เช่น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษ เซนเซอร์
ทางเคมีและเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เป็นต้น  
 Narcotic drugs, alcohol, controlled and poison substances analysis using color test, 
analytical instruments and new analytical methods, data analysis and interpretation, recent 
advances and research methods in narcotic drugs, alcohol, controlled and poison substances 
analysis such as paper based analytical device, chemical sensor and electrochemical sensor 
etc. 
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309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์หมึก สี และร่องรอยขูดลบแก้ไข 3((2)-3-4) 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and Restoration of  
 Erased Serial Numbers 
 การตรวจพิสูจน์หมึกและสีบนวัสดุต่าง ๆ การตรวจพิสูจน์ลักษณะร่องรอยขูดลบแก้ไขหมายเลข
เครื่องหมายทะเบียนและหมายเลขประจ าปืน รถยนต์ จักรยานยนต์และทรัพย์สินที่ท าด้วยโลหะด้วยวิธี
มาตรฐานและวิธีการสมัยใหม่ การวิเคราะห์ผลและการแปรผล วิธีวิจัยด้านการตรวจพิสูจน์หมึก สี และ
ลักษณะร่องรอยขูดลบแก้ไขหมายเลขเครื่องหมายทะเบียนและหมายเลขประจ าปืน รถยนต์ จักรยานยนต์และ
ทรัพย์สินที่ท าด้วยโลหะด้วยวิทยาการก้าวหน้า เช่น เซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ลอกลายแบบ เป็นต้น 
 Ink and paint, restoration of erased serial number on firearms, vehicle serial number, 
motorcycle serial number and serial number on metal plates analysis using standard method 
and new analytical methods, data analysis and interpretation, recent advances and research 
methods in ink and paint, restoration of erased vehicle serial number, motorcycle serial 
number and serial number on metal plates analysis such as electrochemical sensor and 
thermoplastic natural rubber for forensics investigation etc. 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบิด 2((1)-2-3) 
 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive Substances 
 การตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบิดโดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีการ
สมัยใหม่ การวิเคราะห์ผลและการแปรผล วิธีวิจัยด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสาร
ระเบิด ด้วยวิทยาการก้าวหน้า เช่น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษ เซนเซอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทาง
ไฟฟ้าเคมี เป็นต้น 
 Fire debris evidence residue and explosive substances using standard methods and 
new analytical methods, data analysis and interpretation, recent advances and research 
methods in fire debris evidence residue and explosive substances analysis such as paper based 
analytical device, chemical sensor and electrochemical sensor etc. 
  



 

23 

 หมวดวิชาเลือก 
ชุดวิชาเลือก 

309-531 ชุดวิชานิติเรณูวิทยาขั้นสูง 3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Palynology 
 การพัฒนาของเรณู สัณฐานวิทยาของเรณู การน าหลักการทางเรณูวิทยามาประยุกต์ใช้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การเก็บวัตถุพยาน การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางนิติเรณูวิทยา รวมถึงการวิจัยด้านนิติเรณู
วิทยา 
 Pollen development; pollen morphology; application of palynology in legal 
investigation; collection of palynological evidence; pollen analysis and interpretation of pollen 
evidence; research on Forensic Palynology 
309-532 ชุดวิชานิติเคมีไฟฟ้าขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 Module: Advanced Forensic Electrochemistry 
 แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เน้นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าใน
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 Advanced concepts and theories of electrochemical techniques emphasized on 
applications of the electrochemical technique to forensic science 

วิชาเลือก 
309-581 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science  
 หัวข้อเรื่องปัจจุบันซึ่งเป็นที่น่าสนใจในวงการนิติวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยเน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองภายใต้การแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 Current topics of interest in forensic science by Thai and oversea experts focusing 
on self-learning by the students under supervision of experts 
336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา 2((2)-0-4) 
 Principles of Forensic Toxicology 
 หลักการของนิติพิษวิทยา พิษจลนศาสตร์ กลไกการเกิดพิษ และพิษวิทยาพฤติกรรม การจัดแบ่ง
ประเภทของยาและสารพิษ ขั้นตอนการสืบสวนทางพิษวิทยาถึงสาเหตุของการเสียชีวิต การตรวจวิเคราะห์ทาง
นิติพิษวิทยาส าหรับยา และสารพิษ 
 Principles of forensic toxicology; toxicokinetics; mechanism of toxicity and 
behavioral toxicology; drugs and poisons classification; toxicological investigation of poison 
death; forensic toxicological analysis of drugs and poisons 
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 วิทยานิพนธ์ 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 ศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแล 
และแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge 
under supervision of the thesis committee  
309-692 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 ศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแล 
และแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study in the area of forensic science leading to new body of knowledge 
under supervision of the thesis committee 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผศ. นายภูวดล ธนะเกียรตไิกร ปริญญาเอก 2554 Ph.D. Pure and Applied 
Chemistry 

Strathclyde University, 
United Kingdom 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2550 M.Sc. 
(Distinction) 

Forensic Science Strathclyde University, 
United Kingdom 

ปริญญาตร ี 2549 B.Sc. 
(1st Class Honor) 

Biological Science Mahidol University 
International 
College 

2 ผศ. นางสาวฐิติกา กิจพิพิธ ปริญญาเอก 2555 Ph.D. Forensic Genetics Flinders University, 
 Australia 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2550 M.Sc. Forensic Science Mahidol University 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์

3 รศ. นายวรากร ลิ่มบุตร ปริญญาเอก 2550 ปร.ด เคม ี ม.สงขลานครินทร ์ ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2544 วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2540 ค.บ. เคม ี ม.ราชภัฏภูเกต็ 
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เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

4  ผศ. นายวงศ์กฏ ภู่ภูมริัตน ์ ปริญญาเอก 2557 Ph.D. Biology University of Vienna, 
Austria 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2551 วท.ม. นิติวิทยาศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2549 วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์

5 อาจารย ์ นายอภิชัย พลชัย ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. เคมีวิเคราะห ์ ม.มหิดล ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2552 วท.ม. นิติวิทยาศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2549 วท.บ. เคม ี ม.สงขลานครินทร ์

6 รศ. นายการณุ ทองประจุแก้ว ปริญญาเอก 2554 วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร ์ ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาตร ี 2549 วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ชีววิทยา ม.ทักษิณ 



27 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

7  ผศ. นายเถกิง วงศ์ศิริโชต ิ ปริญญาเอก 2561 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2546 M.I.S. Information 
Systems 

University of 
Wollongong, 
Australia 

ปริญญาตร ี 2544 B.Com Business 
Information 
Systems 

University of 
Wollongong, 
Australia 

8 รศ. นางสาวเบญจมาศ 
จันทร์ฉว ี

ปริญญาเอก 2540 Ph.D. Pharmacology University of Wales, 
United Kingdom 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2532 วท.ม. เภสัชวิทยา ม.มหิดล 

ปริญญาตร ี 2529 วท.บ. เคม ี ม.ขอนแก่น 

9 ผศ. นางสถาพร พฤฒิพรรลาย ปริญญาเอก 2548 ปร.ด. พิษวิทยา ม.มหิดล ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2535 วท.ม. เภสัชวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2532 วท.บ. พยาบาล 
และผดุงครรภ ์

ม.สงขลานครินทร ์
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เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

10  ผศ. นายเอกวิภู 
กาลกรณ์สรุปราณ ี

ปริญญาเอก 2556 ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2552 วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร ์ ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2550 วท.บ. เทคโนโลยียาง ม.สงขลานครินทร ์

11 ผศ. นายชิตนนท์ บูรณชัย ปริญญาเอก 2551 Ph.D. Biophysics University of Illinois at 
Urbana-
Champaign,  
United States of 
America 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. ฟิสิกส ์ ม.สงขลานครินทร ์

12 ผศ. นายฉลองรัฐ แดงงาม ปริญญาเอก 2555 Ph.D. Physics Virginia Polytechnic 
Institute and 
State University, 
United States of 
America 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาตร ี 2542 วท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ฟิสิกส ์ ม.สงขลานครินทร ์
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เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

13  ผศ. นายโสภาค จันทฤทธิ์ ปริญญาเอก 2557 ปร.ด. ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์ ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2551 วท.ม. นิเวศวิทยา ม.สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2547 วท.บ. ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร ์



30 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รศ. นางบุษบา 
ฤกษ์อ านวยโชค 

ปริญญาเอก 2535 D.M.Sc. Molecular 

ncology 

University of Tokyo, 
Japan 

ดูภาคผนวก ข 
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์โดยมีโจทย์วิจัยหรือค าถามวิจัยมาจากหน่วยงานอุตสาหกรรมความมั่นคงหรือมาจากพ้ืนที่สี่
จังหวัดชายแดนใต้ 

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแผน ก ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้
ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต และผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 18 หน่วยกิต 
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับ
สากล สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขานิติวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 

2) สามารถศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน
การท าวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การตั้ง
โจทย์วิจัยอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

3) มีทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลองจาก
งานวิจัย ตลอดจน อภิปรายผลการทดลองและเขียนรายงานผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
4.3 ช่วงเวลา 

1) แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
2) แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป

4.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 18 หน่วยกิต

4.5 การเตรียมการ 
1) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา 
2) มีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์และมีแบบฟอร์มให้กรอกก าหนดการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
3) มีการก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ
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4.6 กระบวนการประเมินผล 
1) มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอและการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การให้หน่วยกิตความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนด
ไว้ 

3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
4) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1. มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลเุป้าหมาย 1. ให้รายวิชาฝึกงานเป็นวิชาบังคับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็น

ตัวอย่างของความทุ่มเทปฏิบัติงานของนักนิติวิทยาศาสตร์ใน
สถานท่ีจริง 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาออกก าลังกายภายใต้การน าของ
บุคลากรในหลักสตูร เพื่อลดความเครียดและเสริมความ
แข็งแรงท้ังทางกายและจิตส าหรับการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง
ในหน้างานจริง 

2. มีความรู้พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถบูรณา
การความรูจ้ากทุกสาขาวิชาพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ
และหาข้อเท็จจริงของคด ี

1. มีรายวิชาหลักครอบคลุมทุกสาขาวิชาพื้นฐาน และมีชั่วโมง
ปฏิบัติการในรายวิชาเหล่านี้  
2. มีรายวิชาเลือกหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนใน
สาขาท่ีสนใจได ้
3. จัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
บูรณาการความรู้จากทุกสาขาวิชาพื้นฐานในการสืบสวน
สอบสวน 
4. ให้รายวิชาฝึกงานเป็นวิชาบังคับเพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้
การใช้เครื่องมือ การแปลผล และการบูรณาการหลายสาขาใน
สถานท่ีจริง 

3. มีความสามารถใช้ทักษะทางการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเมื่อประกอบวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร ์

1. ใช้กรณีตัวอย่างในการคดิค้น และพัฒนางานวิจัยทางนิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการสืบสวนสอบสวน โดย
สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงาน และ/หรือ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นตัวอย่าง
ของการใช้การวิจัยแก้ปัญหา 
3. จัดกิจกรรมอภิปรายเกีย่วกับคดีตา่ง ๆ ในรายวิชาเพื่อ
แลกเปลีย่น ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจัดการปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการและวิชาชีพโดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
2) เมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้และจัดการข้อขัดแย้งที่ซับซ้อนด้วยความยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐาน 

3) ตอบสนองต่อปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดี
งาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับ

ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
6) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียน 
2) สอนประมวลกฎหมายที่เก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3) ใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
4) บรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
5) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
6) การท างานกลุ่มและการฝึกงาน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการสอบในวิชาที่เก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2) สังเกตพฤติกรรมและประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกันและประเมินจากผู้สอน 
3) รายงานผลการท างานกลุ่ม 
4) ประเมินโดยหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
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2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะ ในระดับแนวหน้า 

3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัย ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) บรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
2) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการ 
3) มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และการท ารายงาน 
4) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ประเมินผลจากการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็น หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5) สามารถวางแผนและด าเนินการตามโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายให้ค้นคว้าอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางนิติวิทยาศาสตร์ 
2) มอบหมายให้ค้นคว้าอภิปรายข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน 

จนน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
3) จัดกิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ในรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู้และเทคโนโลยี

ใหม ่ๆ ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งประเด็นปัญหา เพ่ือการท าวิจัยพร้อมทั้งเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วยตนเอง 
5) สนับสนุนให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากการน าเสนอความคิดเห็นในการอภิปราย 
4) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานทางวิทยาศาสตร์ และวิทยานิพนธ์ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4) แสดงออกในทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 
1) สอดแทรกเนื้อหาความรับผิดชอบในรายวิชา 
2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
4) ให้เห็นตัวอย่างของความทุ่มเทปฏิบัติงานของนักนิติวิทยาศาสตร์ในสถานที่จริงในรายวิชา

ฝึกงาน 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาออกก าลังกายภายใต้การน าของบุคลากรในหลักสูตร 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
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1) ประเมินผลจากงานในภาพรวมของกลุ่มและงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียนขณะท างานกลุ่ม 
4) สังเกตจากการเข้าร่วมการออกก าลังกายและความทุ่มเทในการท าวิทยานิพนธ์ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
2) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมได้ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติ การน าเสนอข้อมูล และภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในการ

สื่อสาร 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
3) ฝึกให้น าเสนอผลงานในห้องเรียน หรือน าเสนอผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและการน าเสนอปากเปล่า 
2) ประเมินผลโดยการให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลโดยการย่อเรื่องและสรุปประเด็นที่ได้อ่านในห้องเรียน 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นตาม Program Learning Outcomes (PLOs) 

Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
PLO1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

1) สามารถจัดการปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการและ
วิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น 
2) เ มื่ อ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ท า ง
จรรยาบรรณวิชา ชีพหรือ
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เ พี ย ง
พอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัย
อ ย่ า ง ผู้ รู้ แ ล ะ จั ด ก า ร ข้ อ
ขัดแย้งที่ซับซ้อนด้วยความ
ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ ชั ด เ จ น  มี
หลักฐาน 
3) ต อบ ส น อ งต่ อ ปั ญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักการ เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุป
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ของปัญหาด้วยความไวต่อ
ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ 
4) ริเริ่มในการยกปัญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการ
ทบทวนและแก้ไข 
5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้
ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จั ดการกับข้อ โต้แย้ งและ
ปั ญ ห า ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ตนเองและผู้อื่น 

PLO2 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในใน
สภาพแวดล้ อมของกา ร
ท า ง า น แ ล ะ ใ น ชุ ม ช น ที่
กว้างขวางขึ้น 

    



  

 

40 

Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
PLO3 ใช้ความรู้และเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์
หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
และสามารถน ามาประยุกต์
ในการศึ กษาค้นคว้ าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติ ใน
วิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การ
วิ จั ย  และการปฏิบั ติทาง
วิชาชีพอย่างลึกซึ้ งในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ ในระดับ
แนวหน้า 
3) มีความเข้าใจในวิธีการ
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัย ในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
4) ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เบี ยบ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของระดับชาติ 
แ ล ะ น า น า ช า ติ ที่ อ า จ มี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
ร ว ม ทั้ ง เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

PLO4 ประยุกต์ใช้ทักษะการวจิัย
เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

  1) สามารถใช้ความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การจัดการบริบทใหม่ที่ ไม่
คาดคิดทางวิ ชาการและ
วิชาชีพ 
2) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา สามารถ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ 
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
PLO5 สร้างองค์ความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัย 

  3) สามารถสังเคราะห์และ
ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้ เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ ใหม่ที่ท้า
ทาย 
5) สามารถวางแผนและ
ด า เนินการตามโครงการ
ส า คั ญ ห รื อ โ ค ร ง ก า ร
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์
ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
PLO6 บูรณาการความรู้และ
ทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบ
หาข้อเท็จจริง 

  4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป
ห รื อ เ ฉ พ า ะ ท า ง ใ น ก า ร
วิเคราะห์ประเด็น หรือปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

  

PLO7 ท างานร่วมกับผู้อืน่ท้ังใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี

   3) มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ 
ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ 
4) แสดงออกในทักษะการ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม 
ตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การท างานของกลุ่ม 

 

PLO8 มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่
ย่อท้อจนบรรลเุป้าหมาย 

   1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อน หรือความ
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ 
ร ว ม ทั้ ง ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

PLO9 สื่อสารผลการตรวจพิสจูน์
ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

    1) สามารถคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ ห า  ส รุ ป ปั ญ ห า แ ล ะ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ 
2) สามารถน าเสนอรายงาน
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิ ชาการ  และ
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Program Learning 
Outcomes (PLOs) 

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง 
ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
3) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมได้ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาบังคับ 

ชุดวิชาบังคับ                       
309-501 ชุดวิชากระบวนการ 4((2)-6-4) 
 ทางนิติวิทยาศาสตร์                       

309-502 ชุดวิชาพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร์ 4((2)-6-4)                       
ชุดวิชาบังคับเลือก                       

 ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา                       
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ 3((2)-3-4) 
 ดีเอ็นเอมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร์                       

309-512 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ 3((2)-3-4) 
 ดีเอ็นเอสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์                        

309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา 2((1)-2-3)                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
 ชุดวิชาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี                       
309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน์ 3((2)-3-4) 
 ยาเสพติดและสารพิษ                        

309-522 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ 3((2)-3-4) 
 หมึก สี และร่องรอยขูดลบแก้ไข                       

309-523 ชุดสาระการตรวจพิสูจน์ 2((1)-2-3) 
 วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบิด                       

หมวดวิชาเลือก 
ชุดวิชาเลือก                       
309-531 ชุดวิชานิติเรณูวิทยาขั้นสูง 3((2)-3-4)                       
309-532 ชุดวิชานิติเคมีไฟฟ้าขั้นสูง 3((2)-3-4)                       
วิชาเลือก                       
309-581 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)                       
336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา 2((2)-0-4)                       
วิทยานิพนธ์ 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)                       
309-692 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)                       
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 เมื่อสิ้นปีการศึกษาในปีที่ 1 นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะเบื้องต้นทางวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ครบถ้วน 

ครอบคลุมศาสตร์หลักของนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านนิติชีววิทยา นิติเคมี พิสูจน์หลักฐาน การตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคต รวมถึงสามารถบูรณาการ
ความรู้ที่มีดังกล่าวในเบื้องต้น นอกจากน้ีนักศึกษาเริ่มมีทักษะการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะมีความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยทราบถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มคีวามกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  

2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาในปีท่ี 2 นักศึกษาจะมีทักษะการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรม ใช้ความรู้และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าทักษะการวิจัยและน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาทางวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมถึงทักษะการท างานในวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ี
ตนถนัดได้จริง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คดีที่เป็นประเด็นใน
สังคมและสังเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาได ้ผ่านการเรียนรูด้้วยตนเอง ทั้งนี้เมื่อพบกับคดีที่มีความซับซ้อนทาง
จริยธรรมเกิดขึ้น ก็สามารถหาทางแก้ไขโดยไม่ผิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ โดยที่นักศึกษา
จะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อลดปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมใน
การเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม น าพามาซึ่งความมั่นคงและความสันติสุขของประเทศไทย  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3)  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งมีหน้าทีใ่นการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

3) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถท า ได้ โดยมี ระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดย
องค์ภายนอก โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การ
ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
หรือ หน่วยงานนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 



  

50 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1 

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิงประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/
หรืออนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ ทั้งในแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2  
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการเรียน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม หารือ แนวทางการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เรียนและ
บุคลากรในหลักสูตร 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงมติรับรองแนวทางการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เรียน 
3) ประธานหลักสูตรมอบหมายบุคลากรสื่อสารช่องทางการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการเรียนและเรื่อง

อ่ืน ๆ ให้แก่ผู้เรียนทราบโดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา รวมทั้งแจ้งผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา 
เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรงถึงประธานหลักสูตร หัวหน้าภาค คณบดี หรือผ่านระบบการร้องเรียนต่าง ๆ ของคณะ เช่น ระบบการ
ขอทบทวนผลการเรียน โดยมีแบบฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายในเว็บไซต์กองทะเบียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้
ค าแนะน ากระบวนการดังกล่าว 

4) ผู้เรียนที่ต้องการร้องเรียนเรื่องใด ๆ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลและยื่นร้องเรียนกับ
ประธานหลักสูตรในวันและเวลาราชการ หรือผ่านการนัดหมายทางอีเมลล์ประธานหลักสูตรโดยตรง 

5) ในกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านทางคณะฯ จะเป็นไปตามกระบวนการของคณะ 
6) ในกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านภาควิชาหรือหลักสูตร ผู้รับเรื่องร้องเรียน จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนใน

เบื้องต้น ตรวจสอบ ขอข้อมูลให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย จากนั้นน าเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
เพิจารณาสอบสวนเรื่องดังกล่าวและเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

7) ประธานหลักสูตรน าผลการพิจารณาแจ้งให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 14 วันหลังได้รับเรื่องร้องเรียน 
และมอบหมายบุคลากรด าเนินการ ดูแลผู้ที่เก่ียวข้องตามผลการพิจารณา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือรับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการท างาน บทบาท

หน้าที่ ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.2  การเตรียมการในระดับคณะ 

1) มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือรับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการท างาน บทบาท
หน้าที่ ความคาดหวังของคณะให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายคณะ 
1.3 การเตรียมการในระดับหลักสูตร 

1) ชี้แจงบทบาทหน้าที่และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของหลักสูตรพร้อมทั้งมอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

2) ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย หรือ สถานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ
อย่างรอบด้านภายใต้โครงสร้างที่เอ้ือแก่การพัฒนาตนเอง 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

2.1.1 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาพ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 

3) สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอน หนังสือ หรือ ต ารา 
2.1.2 การพัฒนาระดับคณะ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3) ให้บริการโสตทัศนศึกษาระดับมืออาชีพในราคาถูกแก่อาจารย์ เพ่ือการผลิตสื่อการสอน 

หนังสือ หรือ ต ารา 
 
2.1.3 การพัฒนาระดับภาควิชา 
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1) สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์เป็นประจ าทุกปี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่านและความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการสอน 
โดยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผ่านช่องทางอีเมลล์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชา เป็นต้น 

3) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

4) บังคับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนแผนพัฒนาตนเองที่ถูกต้องภายใต้ค าแนะน าจาก
หลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2) จัดสรรเงินรางวัลจูงใจในการท าวิจัย เช่น เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
3) จัดอบรมทักษะในงานท าวิจัยต่าง ๆ เช่น การเขียน proposal การเขียน manuscript 
4) จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

2.2.2 การพัฒนาระดับคณะ 
1) ชักชวนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
2) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
3) จัดสรรเงินบรรณสารสงเคราะห์เพื่อซื้อหนังสือ 
4) ชักชวนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.3 การพัฒนาระดับภาควิชา 
1) สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องมือในการท าวิจัยและบริการวิชาการให้แก่อาจารย์เป็นประจ าทุก

ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่านและความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ 
2) ให้รางวัลตอบแทนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพ่ิมเติม เป็นสัดส่วนตามจ านวนของผลงานดังกล่าว 
3) ให้อิสระอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการเกินมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ

เวลา 
4) บังคับให้อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว แสดง

ความประสงค์ในการพัฒนาตนเองทุกปีและท าข้อตกลงช่วงระยะเวลาขอต าแหน่งวิชาการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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5) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ที่มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม โดย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผ่านช่องทางอีเมลล์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชา เป็นต้น 

6) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

7) ช่วยประสานงานอ านวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
และข้ันตอนการขอต าแหน่งวิชาการ  

8) น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนการพัฒนาตนเองนี้ พิจารณาเพื่อการต่อสัญญา
จ้างต่อไป 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารหลักสูตรมีการก ากับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN-QA) ดังนี้ 

1) การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ 
ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสู ตร คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2) แผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) มีการ
ก ากับติดตามทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ 5 ให้ประธานหลักสูตร
พิจารณาวิพากษ์หลักสูตรรายวิชา และให้ผู้รับผิดชอบสอนท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้ครอบคลุม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและและติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

3) บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ผ่าน
องค์ประกอบ 11 ข้อ ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อก าหนดของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร กลยุทธ์การเรียนและการสอน การประเมินผู้เรียน คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ คุณภาพบุคลากร
สายสนับสนุน คุณภาพผู้เรียนและส่วนสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้น และผลผลิต 

4) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ วางแผนการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ประเมินผล 
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 



  

56 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ประกันคณุภาพหลักสตูรใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.), สกอ. และเครือข่ายการ
ประกันคณุภาพมหาวิทยาลยัอาเซยีน (AUN-
QA) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานข้างต้น โดยผลิตบณัฑิตที่
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร 
3. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ์
ของ สกอ. มคอ. และ AUN QA 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัทุก ๆ 5 
ปี  
3. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม รวมทั้งกรรมการสอบ
วัดผลการเรียนรูต้่าง ๆ จะพิจารณาจาก
ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบยีบฯ 
และเกณฑ์ของ สกอ. 
4. ควบคุมดูแลจ านวนการรับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ
เกณฑ์ของ สกอ. 
5. มีการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างต่อเนื่อง และ
จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกทุก ๆ 5 ปี 
6. ประเมินความพึงพอใจของหลักสตูร
และการเรียนการสอนโดยบณัฑติที่
ส าเรจ็การศึกษา 

1. หลักสตูรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนด 
2. จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ทีม่ี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
4. จ านวนนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก
แต่ละท่าน 
5. ผลการประเมินหลักสตูรและการ
เรียนการสอน 
6. ผลการประเมินโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามรอบการประเมิน 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1) หลักสูตรด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตในทุกปีการศึกษา ซึ่งแบบประเมินนี้ต้องผ่าน
การประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีรายละเอียดครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2) หลักสูตรติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ในรายวิชาฝึกงานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ และพิจารณาใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของมหาบัณฑิต 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) หลักสูตรมีการติดตามภาวะการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา  
2) หลักสูตรมีการติดตาม วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและวิทยาการทางนิติ

วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

1) หลักสูตรใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 ตามกระบวนการ
รับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้า
เรียนในหลักสูตร โดยประกาศรับสมัครทั้งแผนการศึกษาแบบ ก 1 คือท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบ 
ก 2 คือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ มีการประชุมพิจารณารูปแบบการสัมภาษณ์ เกณฑ์
การให้คะแนนและจัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนนในทุกปีการศึกษา รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การ
ให้คะแนนในทุกป ี

2) หลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกปี เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรผ่านกลไกของคณะและหลักสูตร 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมหรือวิทยานิพนธ์ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ภาครัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้งานท าของผู้เรียน 

3) หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือฝึกทักษะชีวิตที่จ าเป็นอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากความรู้และทักษะชีพ เช่น ทักษะการเป็นผู้น า การตัดสินใจ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น 

4) หลักสูตรส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านระบบทุน RA, TA, ทุน
วิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดการท างานพิเศษและเพ่ิมทักษะ
ความสนใจในการศึกษามากข้ึนเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามระยะเวลาของหลักสูตร 

5) หลักสูตรจัดกิจการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่นักศึกษา 
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการแนะน าผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ

สนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ข้างต้น โดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1) หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา เพ่ือ
ติดตามปัญหาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการเรียน ผลการเรียนและความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ อัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

2) หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในการช่วยแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง 
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4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

1) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขานิติวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

2) หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ จากการสอบสอน สอบสัมภาษณ์ โดยจัดท าแบบฟอร์ม
เกณฑ์การให้คะแนน จากนั้นจะประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ทั้งหมดเพ่ือคัดเลือกคนที่
เหมาะสมที่สุดตามเกณฑ ์
4.2 คุณภาพคณาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมปีการศึกษาละอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือติดตามและ
ประเมินคุณภาพคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี และมีการติดตามความก้าวหน้าของการขอต าแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการและการพัฒนาทางด้านวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการขอต าแหน่งวิชาการอย่างชัดเจน 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมปีการศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งจัดประชุมหรือ
สัมมนาคณาจารย์เพ่ือประเมินอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ จ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 
รวมทั้งมีการ ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) หลักสูตรมีระบบการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของหลักสูตรและผลข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ในสายงาน วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความทันสมัยขององค์ความรู้และความห้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

2) หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบของสกอ. ซึ่งมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาในทุก 5 ปี  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนและประสานงานในแต่
ละรายวิชา  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก าหนดกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ มคอ.3 และ 5 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. 
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3) มีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาผ่านกลไกของคณะ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

1)  อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ประสานงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2) หลักสูตรมีระบบทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาควิชา 

3) หลักสูตรมีระบบให้ผู้เรียนสามารถยื่นค าร้องขอตรวจสอบคะแนน แนวทางการให้คะแนนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจักสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) หนังสือ/ต ารา 
2) สื่อการเรียนรู้ 
3) ครุภัณฑ ์

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลกัสูตร

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร อย่างน้อย ปีการศึกษา

ละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ

ก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรอืการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการด าเนินการของ

หลักสตูรปีท่ีผา่นมา 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

 



  

61 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5)  ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ  

กลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

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

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 

 

 



  

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

64 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ความส าคัญ/หลักการ และเหตุผล 
 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การน าหลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงาน
ยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ก าลังได้รับความสนใจและมีการน ามาใช้เป็น
อย่างมากในการประกอบการพิจารณาคดีต่าง ๆ ภายในประเทศ 
รวมทั้งใช้แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงความรุนแรง
และมีการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่านิติ-
วิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งในด้านความ
มั่นคงแห่งรัฐ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตทั้งทาง
สังคมและวัฒนธรรม ส าหรับในประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีการน า
ศาสตร์ดังกล่าวเข้าร่วมการสืบสวนสอบสวนและใช้ประกอบการ
พิจารณาคดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังขาด
ก าลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพด้านวิชาการ กล่าวคือ มี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง และมีความช านาญในการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการพัฒนาตนเองและสายงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างก าลงัคน และการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
ในประเทศไทย ดังเห็นได้จากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็น
ต้นมา จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มี
อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้ในปัจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์หลากหลาย
สาขา ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ทางเคมี ชีววิทยา อณูชีววิทยา และ
ฟิสิกส์ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่
ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมี
ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถาบัน
นิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานใน

ความส าคัญ/หลักการ และเหตุผล 
 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การน าหลักการ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงานยุติธรรม 
ซึ่งปัจจุบันพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้กลายมาเป็นสิ่งส าคัญ
ที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาคดีต่าง ๆ ภายในประเทศ จากการ
วิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างก้าวกระโดดท าให้
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเช่ือมโยงเกี่ยว
เนื่องกันมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดการกระท าความผิดทั้ง
ทางอาญา และทางแพ่งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ การก่อ
อาชญากรรม และก่อการร้ายข้ามชาติ การค้ามนุษย์ แรงงานต่าง
ด้าว การใช้แรงงานเด็ก การค้าประเวณี การขัดผลประโยชน์ทาง
การค้า และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงความรุนแรง 
และมีการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม และ
บุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเผชิญกับความเสี่ยงในความไม่
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของคนในสังคม ซึ่งความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์นั้นนอกจากจะใช้ค้นหาผู้กระท าความผิด และเช่ือมโยง
เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถใช้คาดการณ์รูปแบบ และ
พฤติกรรมการกระท าความผิด ท าให้สามารถป้องปรามเหตุร้ายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่านิติวิทยาศาสตร์
กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม อีกทั้งสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศท้ัง
ในด้านความมั่นคงแห่งรัฐและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส าหรับใน
ประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีการน าศาสตร์ดังกล่าวเข้าร่วมการสืบสวน
สอบสวน และใช้ประกอบการพิจารณาคดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วยังขาดก าลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพด้าน
วิชาการ กล่าวคือ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง และมีความ
ช านาญในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการพัฒนาตนเอง 
และสายงาน  
 รัฐบาลไทย ภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นแผนแม่บทท่ี 1 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ในยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีของชาติ โดยในปี 2563 นี้มีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ผ่านกลไกการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University เครือรัฐออสเตรเลีย GNS 
Science ประเทศนิวซีแลนด์ University of Vienna สาธารณรัฐ
ออสเตรีย อีกด้วย  
 จากเหตุผลข้างต้น คณะฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้าง
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพทางวิชาการและความ
เช่ียวชาญเพียงพอส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุระเบิด สารเสพติด 
และสารพิษ การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมมนุษย์เพื่อพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การตรวจสาร
พันธุกรรมสัตว์และสิ่งมี ชีวิตอื่น ๆ ที่ ไม่ ใช่มนุษย์  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ และนิเวศวิทยา 
เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ในสายงานให้มีความสามารถในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปใน
อนาคต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้
ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 

ของประเทศ 2563 กลุ่มเรื่องที่ 11 ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ 
(ประเด็นการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ภายใต้การดูแลของ
ส านักการวิจัยแห่งชาติ นอกนี้ยังก าหนดให้อุตสาหกรรมความมั่นคง
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve 10+2 ของประเทศที่ต้องมีการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนอีกด้วย ซึ่งความส าคัญของนิติวิทยาศาสตร์ต่อ
ประเทศและความมั่นคงนั้นได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนโดยบุคคล
ระดับประเทศในหลายวาระ เช่น นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ “นิติวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมแล้ว” 
(สภาทนายความ, วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) พล.อ.นาวิน ด าริ
กาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-curve 11) ...ก าหนดเป้าหมายไว้
ที่การผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศใน 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านอธิปไตยและดินแดน เช่น รถถัง โดรน 2) ด้านอาชญากรรมข้าม
ชาติ/ยาเสพติด/ไซเบอร์ เช่น จมูกไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตรวจจับ และ 3) 
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ข้อมูลบิ๊กดาต้าการเงิน ประวัติคน
เข้าออกประเทศ ใบหน้า” (ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 21 พฤษภาคม 
2561) ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา “รัฐบาลจึงต้อง…น าเอากระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้เป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคของสังคม รวมทั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างจริงจังต่อไป” (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, วันที่ 
6 ธันวาคม 2561) นายวิษณุ มั่งคั่ง ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม “จะต้อง
เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ”...เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ด้ านอุ ตสาหกรรมป้ องกั นประเทศ” (Guideline for Defence 
Industrial Development Under the 20-Year National Strategy, 
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) เป็นต้น 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างก าลงัคน และการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
ในประเทศไทย ดังเห็นได้จากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็น
ต้นมา จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่มี
อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ท าให้ในปัจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์หลากหลาย
สาขา ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ทางเคมี ชีววิทยา อณูชีววิทยา และ
ฟิสิกส์ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ 
ที่ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มากกว่าหลักสูตรนิติ
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความ
ร่ วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับหน่วยงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สถาบัน
นิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University เครือรัฐออสเตรเลีย 
University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย Lund University 
ประเทศสวีเดน และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศ
มาเลเซีย อีกด้วย  
 จากเหตุผลข้างต้น คณะฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้าง
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพทางวิชาการและความ
เช่ียวชาญเพียงพอส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุระเบิด สารเสพติด 
และสารพิษ การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมมนุษย์เพื่อพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การตรวจสาร
พันธุกรรมสัตว์และสิ่งมี ชีวิตอื่น ๆ ที่ ไม่ ใช่มนุษย์  รวมถึง การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ และนิเวศวิทยา เพื่อ
สนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรใน
สายงานให้มีความสามารถในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปใน
อนาคต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้
ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
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ปรัชญา 
 มุ่งสร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรู้และสามารถน า
หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแม่นย าเป็นระบบ ถูกต้อง
ตามหลักมนุษยธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าผล
การศึกษาค้นคว้าไปพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ปรัชญา 
 มุ่งสร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ สามารถน า
หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
อย่างไม่ย่อท้อและมีความมุ่งมั่น เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างแม่นย าเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาค้นคว้าไป
พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

วัตถุประสงค ์
1) สร้างมหาบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความรู้ความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม อันน าไปสู่การค้นคว้าองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่จาก
ประสบการณ์วิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3) พัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มีโอกาสศึกษา 
และเพิ่มพูนความรู้และสร้างประสบการณ์ในการวิจัยเฉพาะทางเพื่อ
การท างานระดับสูงขึ้น 

4) ส่ ง เสริมงานวิจัยอันน า ไปสู่ การพัฒนาวิ ชาการด้ าน           
นิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1) สร้างมหาบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความรู้ความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม อันน าไปสู่การค้นคว้าองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์วิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

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

1. หลักสูตร 
 แบ่งออกเป็น 2 แผน เหมือนเดิม 
 แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
   (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 
2.1 หมวดวิชาบังคับ - 15 
2.2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 3 
2.3 วิทยานิพนธ ์  36 18 
 รวมไม่น้อยกว่า  36 36 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
   (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 
2.1 หมวดวิชาบังคับ - 16 
2.2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 2 
2.3 วิทยานิพนธ ์  36 18 
 รวมไม่น้อยกว่า  36 36 
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3. รายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 
3.1 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต 
309-501 นิติเคม ี 2(1-2-3) 
 Forensic Chemistry 
309-502 นิติชีววิทยา 2(1-2-3) 
 Forensic Biology 
309-503 พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 4(3-3-6) 
 Criminalistics and Crime Scene Investigation 
309-504 ระเบียบวิธีวิจยัทางนิติวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Research Methodology in Forensic Science 
309-505 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิติวทิยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 Legal Aspects and Ethics in Forensic Science 
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Forensic Science I 
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Forensic Science II 
336-523 หลักการทางนิติพิษวิทยา 2(2-0-4) 
 Principles of Forensic Toxicology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายวิชา/จ านวนหน่วยกิต 
3.1 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 16  หน่วยกิต 
 ชุดวิชาบังคับ จ านวน 8 หน่วยกิต 
309-501 ชุดวิชากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์  4((2)-6-4) 
 Module: Forensic Process 
309-502 ชุดวิชาพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร ์ 4((2)-6-4) 
 Module: Fundamentals of Forensic Science 
 ชุดวิชาบังคับเลือก จ านวน 8 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาการตรวจพสิูจน์ทางชีววิทยา 
 Module: Forensic Biology 
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสจูน์ดีเอ็นเอมนุษย์ 3((2)-3-4) 
 ในงานนิติวิทยาศาสตร์  
 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic  
 Science 
309-512 ชุดสาระการตรวจพิสจูน์ดีเอ็นเอสตัว์ป่า 3((2)-3-4) 
 ในงานนิติวิทยาศาสตร์   
 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic  
 Science 
309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา 2((1)-2-3)
 Submodule: Forensic Ecology 
  หรือ 
 ชุดวิชาการตรวจพสิูจน์ทางเคม ี  
 Module: Forensic Chemistry 
309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจนย์าเสพติดยา 3((2)-3-4) 
 และสารพิษ 
 Submodule: Analysis methods for narcotic drugs, 

alcohol, controlled and poison substances 
309-522 ชุดสาระการตรวจพิสจูน์หมึก ส ี 3((2)-3-4) 
 และร่องรอยขดูลบแกไ้ข 
 Submodule: Analysis Methods for Inks and  
 Paints and Restoration of Erased Serial Numbers 
309-523 ชุดสาระการตรวจพิสจูน์วัตถุของกลางใน 2((1)-2-3) 
 คดีเพลิงไหม้และสารระเบดิ 

 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and 
Explosive Substances 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
3.2 หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3.3 วิชาวิทยานิพนธ ์ จ านวน 18-36 หน่วยกิต 
309-691 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
309-692 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

3.2 หมวดวิชาเลือก จ านวน 2 หน่วยกิต 
3.3 วิชาวิทยานิพนธ ์ จ านวน 18-36 หน่วยกิต 
309-691 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
309-692 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. หน้า 2 ข้อ8(2) ที่ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ไม่มีนัก
นิติวิทย์ มีแต่นักวิทยาศาสตร์ 

1. ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามค าแนะน าแล้ว 

2. หน้า 8 ควรตัดประโยค “มากกว่าหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
อื่น ๆ ในประเทศไทย” ออกดีกว่าไหม 

2. หลักสูตรไม่แก้ไขตามที่ผู้ทรงฯ เสนอแนะ เนื่องจากว่า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นจุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรที่ท ามา
อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

3. ข้อคุณธรรมจริยธรรม ในหน้า 40 นามธรรมสอนไดัแต่วัด
ไม่ได้ ให้เป็นสีขาวหมดเลยน่าจะดีกว่า 

3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. ในแผน ก แบบ ก 2 ที่ปรับปรุงวิชาสัมมนา (Seminar in 
FS) โดยลดจาก 2 ครั้ง เหลือเพียง 1 ตัว หรือ 1 ครั้งเท่านั้น โดย
ไม่มี (ไม่มีแนบ) เหตุผมว่า เหตุใดจึงลดจ านวนครั้งของการ
สัมมนาของนักศึกษา ป.โท เหลือเพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
ซึ่งอาจท าให้ไม่เห็นการพัฒนาของการค้นคว้าการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพราะการสัมมนาท าให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการ
ค้นคว้า/น าเสนอ/สื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่
น่าสนใจอยู่ในปัจจุบัน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
นักศึกษาเอง 

1. ภาควิ ช ามี ก ล ไ ก ให้ นั ก ศึ กษา ใ นภาค วิ ช า น า เ ส น อ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในงานประชุมวิชาการของภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ทุกภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ของทุกปีการศึกษา ดังนั้น การที่รายวิชาสัมมนาลดเหลอื
เพียง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประเมินความก้าวหน้าของ
นักศึกษาแต่อย่างใด อีกทั้งหน่วยกิตที่ได้มาจากการลดสัมมนา
ไปหนึ่งครั้ งนั้น ได้ถูกน าไปเพิ่มให้กับรายวิชา 309 -508 
ประสบการณ์วิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ ( Professional 
Experience in Forensic Science) ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณา
การความรู้ร่วมกับคณาจารย์เพื่อไขคดีหรือวิพากษ์คดีที่ก าลัง
เป็นที่สนใจ ดังนั้นนักศึกษาก็จะได้พัฒนาทักษะการค้นคว้า/
น าเสนอ/สื่อสาร ในรายวิชาน้ีด้วย 

2. ในส่วนเง่ือนไขของแบบ ก 1 นั้น ระบุว่านักศึกษาต้องลง
สัมมนาทุกเทอมที่ลงทะเบียนเรียน คือ ท้ังเทอม 1 และเทอม 2 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ ก 2 ซึ่งให้มี
วิชาสัมมนาเฉพาะเทอม 1 ปี 2 เท่านั้น เห็นควรว่าต้องปรับให้
สอดคล้องกัน หรือหากให้นักศึกษาไปร่วมสัมมนากับรายวิชา/
หน่วยงานอ่ืน ๆ ก็ควรจะมีการเขียนหมายเหตุอธิบายเพิ่มเติม 

2. มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเง่ือนไขในหมายเหตุ หน้าที่ 17 
ส าหรับนักศึกษาที่ เข้าเรียนแผน ก แบบ ก 1 ทุกคน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาแบบไม่นับหน่วยกิตทุกภาค
การศึกษาท่ี 1 และร่วมน าเสนอความก้าวในงานประชุมวิชาการ
ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ทุกภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ของทุกปีการศึกษา 

3. ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ก 1 นั้น ต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ความรู้ในด้านงานพิสูจน์หลักฐานอย่างน้อย 1 ปี 
โดยเน้นท าวิจัยอย่างเดียวตลอดหลักสูตร (36 หน่วยกิต) ท าให้
เข้าใจได้ว่างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ีท าน้ันเข้มข้นกว่าแบบ ก 2 

3. หลักสูตรฯได้เพิ่มเติมเง่ือนไขการจบการศึกษา แบบ ก 1 
เพื่อให้เกิดความแตกต่างจาก แบบ ก 2 และแสดงให้เห็นความ
ลุ่มลึกของงานวิจัย แบบ ก 1 ตามเกณฑ์ของสกอ.และกพอ. 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยมีรายละเอียด/ความลึก/ประโยชน์ของงานวิจัยที่มากกว่า
แบบ ก 2 ซึ่งมีระยะเวลาในการท าวิจัย หรือขอบเขตของ
งานวิจัยที่น้อยกว่าจึงขอเสนอแนะว่าให้เพิ่มเง่ือนไขของเกณฑ์
การจบของแบบ ก 1 ที่มากกว่าขั้นต่ าที่เป็น proceedings 
อย่างเดียว เช่น มรการเข้าร่วมประชุมหรือมีการเสนองานวิจัย
ในที่ประชุมระดับนานาชาติ  อย่างน้อย 1 ครั้ ง เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับนักศึกษา 
4. ในหมวดของวิชาบังคับ (และวิชาเลือก) นั้น ไม่พบรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางฟิสิกส์เลย มีเฉพาะด้านนิติเคมี และนิติ
ชีววิทยา ท าให้เข้าใจว่าทางหลักสูตรไม่เน้นพื้นฐานฟิสิกส์หรือ
งานด้านฟิสิกส์ แต่ใน p. 26. พบรายละเอียดของรายวิชา 332-
325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และโบราณคดี 3 หน่วยกิต 
ซึ่ งถ้ารายวิชานี้ เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาที่หลักสูตรได้
เลือกสรรไว้ให้นักศึกษาเลือกได้ก็ควรเพิ่มเติมข้อมูลในช่วงต้น ๆ 
ที่เป็นรายวิชาเลือกด้วย  

4. เพิ่มเติมรายวิชา 332-325 ฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ 
และโบราณคดี ในหมวดวิชาเลือก ในหน้า 15 ตามค าแนะน า
แล้ว 

5. ในรายวิชาฝึกงาน (309-507) ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 20 วัน ในเทอม 2 ปี 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทอม
เดียวกับแผนการเรียนรู้ภาคสนาม (p. 33.) โดยให้นักศึกษาใช้
เวลา 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ (ซึ่งไม่สอดคล้อง
กัน) ท าให้เกิดความสับสนว่าเป็นวิชาฝึกงานเดียวกันหรือไม่ 
และการจัดการเรียนรู้ภาคสนามนี้จะบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ต้องผ่านหรือไม่ และเห็นว่าควรเขียนระบุให้ชัดเจนลงไปว่า เป็น
เวลา 6 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ และจากประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการจัดการฝึกงานภาคสนามนั้น เห็นว่าถ้าให้นักศึกษา
ฝึกงาน 12 สัปดาห์นั้นจะยาวนานเกินไป จึงขอเสนอว่าไม่ควร
เกิน 10 สัปดาห์ 

5. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการไปฝึกงานของนักศึกษา เป็น 8 
สัปดาห์ ทั้งในค าอธิบายรายวิชา และ องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) ให้
สอดคล้องตรงกันแล้ว 

6. จากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษานั้น ระบุว่า “เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ซึ่งเป็น
การเปิดกว้างมากส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาฯ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรควรมีหลักเกณฑ์หรือก าหนดที่ชัดเจน (ที่ใช้เป็น
แนวพิจารณา) เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังที่รับนักศึกษา
ที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอกับการศึกษาในหลักสูตร 

6. มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ในกรณีที่ผู้สมัคร
ไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยตรง จะต้อง
ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไปในภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปี
ที่ 1 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-242 Introduc to Forensic Science 2(2-0-4) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-456 Intro to Forensic Science 2(2-0-4) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-501 Module: Forensic Process 4((2)-6-4) 
309-502 Module: Fundamentals of Forensic Science 4((2)-6-4) 
309-511 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 3((2)-3-4) 
309-512 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 3((2)-3-4) 
309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® IDplex Plus kit. Science 
and Justice, 56(6), 468-474. doi: 10.1016/j.scijus.2016.06.008 

Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C. & Linacre, A. (2016). Ivory species 
identification using electrophoresis-based techniques. Electrophoresis, 37(23-24), 3068-3075. doi: 
10.1002/elps.201600275 

Kitpipit, T., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., Linacre, A. & Thanakiatkrai, P. (2016). A novel real time PCR 
assay using melt curve analysis for ivory identification. Forensic Science International, 267, 210-217. doi: 
10.1016/j.forsciint.2016.08.037 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-242 Introduc to Forensic Science 2(2-0-4) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-456 Intro to Forensic Science 2(2-0-4) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-501 Module: Forensic Process 4((2)-6-4) 
309-502 Module: Fundamentals of Forensic Science 4((2)-6-4) 
309-511 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 3((2)-3-4) 
309-512 Submodule: Wildlife DNA Analysis in Forensic Science 3((2)-3-4) 
309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Tonkrongjun, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). 

Improved STR profiles from improvised explosive device (IED): fluorescence latent DNA detection and 
direct PCR. Forensic Science International: Genetics, 41, 168-176. doi: 10.1016/j.fsigen.2019.05.002 

Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). A new cost-effective and fast 
direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular Ecology Resources, 19(3), 691-701. doi: 
10.1111/1755-0998.13005 

Thanakiatkrai, P., Dechnakarin, J., Ngasaman, R., & Kitpipit, T. (2019). Direct pentaplex PCR assay: An adjunct panel 
for meat species identification in Asian food products. Food Chemistry, 271, 767-772. doi: 
10.1016/j.foodchem.2018.07.143 

Choopan, R., Thanakiatkrai, P, & Kitpipit, T. (2017). Simultaneous species identification in milk and dairy products 
using direct pcr. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e214-e215. doi: 
10.1016/j.fsigss.2017.09.077 

Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2017). Heptaplex-direct PCR assay for simultaneous detection 
of foodborne pathogens. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e173-e174. doi: 
10.1016/j.fsigss.2017.09.063 
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Dangsriwan, S., Thanakiatkrai, P., Asawutmangkul, W., Phetpeng, S., & Kitpipit, T. (2017). Direct PCR improves STR 
profiles from substrate of improvised explosive device. Forensic Science International: Genetics 
Supplement Series, 6, e507-e509. doi: 10.1016/j.fsigss.2017.09.180 

Tonkrongjun, P., Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Touch 
DNA localization and direct PCR: An improved workflow for STR typing from improvise explosive devices. 
Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e610-e612. doi: 10.1016/j.fsigss.2017.09.228 

Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Sotthibandhu, S., Asawutmangkul, W., Piwpankaew, Y., Foong, J.E., ... Kitpipit, T. 
(2017). Performance comparison of MiSeq forensic genomics system and STR-CE using control and mock 
IED samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e320-e321. doi: 
10.1016/j.fsigss.2017.09.126 

Thanakiatkrai, P., Raham, K., Pradutkanchana, J., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Direct-STR typing from 
presumptively-tested and untreated body fluids. Forensic Science International: Genetics, 30, 1-9. doi: 
10.1016/j.fsigen.2017.06.001 

Thanakiatkrai, P. & Kitpipit, T. (2017). Meat species identification by two direct-triplex real-time PCR assays using 
low resolution melting. Food Chemistry, 233, 144-150. doi: 10.1016/j.foodchem.2017.04.090 

Kitpipit, T., Thongjued, K., Penchart, K., Ouithavon, K. & Chotigeat, W. (2017). Mini-SNaPshot multiplex assays 
authenticate elephant ivory and simultaneously identify the species origin. Forensic Science International: 
Genetics, 27, 106-115. doi: 10.1016/j.fsigen.2016.12.007 

Mattayat, D., Kitpipit, T., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., & Thanakiatkrai, P. (2016). Comparative performance of 
AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® IDplex Plus kit. Science 
and Justice, 56(6), 468-474. doi: 10.1016/j.scijus.2016.06.008 

Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C. & Linacre, A. (2016). Ivory species 
identification using electrophoresis-based techniques. Electrophoresis, 37(23-24), 3068-3075. doi: 
10.1002/elps.201600275 

Kitpipit, T., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., Linacre, A. & Thanakiatkrai, P. (2016). A novel real time PCR 
assay using melt curve analysis for ivory identification. Forensic Science International, 267, 210-217. doi: 
10.1016/j.forsciint.2016.08.037 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
315-202 Thinking and Reasoning 2(2-0-4) 
324-544 Chemical Sensors & Bio  3(3-0-6) 
324-681 Seminar in Chemistry I 1(0-2-1) 
340-213 Metal Plating Industrial Sci 2(2-0-4) 
340-381 Prepa for Semi in Science 2(1-2-3) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-481 Seminar in Science 1(0-2-1) 
341-213 Matal Plating Industri Sci Lab 1(0-3-0) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-502 Module: Fundamentals of Forensic Science 4((2)-6-4) 
309-521 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and 

Poison Substances 
3((2)-3-4) 

309-522 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and 
Restoration of Erased Serial Numbers 

3((2)-3-4) 

309-523 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive 
Substances 

2((1)-2-3) 

509-532 Module: Advanced Forensic Electrochemistry 3((2)-3-4) 
309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Rodsud, S., & Limbut, W. (2019). A simple electrochemical sensor based on graphene nanoplatelets modified 

glassy carbon electrode (GRNPS/GCE) for highly sensitive detection of yohimbine (YOH). Journal of the 
Electrochemical Society, 166(10), B771-B779. doi: 10.1149/2.0751910jes 

Samoson, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2019). A Nonenzymatic Glucose Sensor Based on the 
Excellent Dispersion of a Graphene Oxide-Poly(acrylic acid)-Palladium Nanoparticle-Modified Screen-
Printed Carbon Electrode. Journal of the Electrochemical Society, 166(13), B1079-B1087. doi: 
10.1149/2.1381912jes 
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Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Kanatharana, P., Charlermroj, R., Karoonuthaisiri, N., & Thavarungkul, P. 
(2018). Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection. Talanta, 188, 658-664. doi: 
10.1016/j.talanta.2018.06.033 

Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, P. (2018). Pyrrolidinyl PNA 
polypyrrole/silver nanofoam electrode as a novel label-free electrochemical miRNA-21 biosensor. 
Biosensors and Bioelectronics, 102, 217-225. 

Sirisaeng, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2018). Flow injection non-enzymatic amperometric 
detection of hydrogen peroxide based on a glassy carbon electrode modified with silver particles on 
glassy carbon spherical powder. Journal of the Electrochemical Society , 165(3), B74-B82. 

Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P. & Thavarungkul, P. (2017). 
Capacitive antibacterial susceptibility screening test with a simple renewable sensing surface. Biosensors 
and Bioelectronics, 96, 84-88. 

Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P. & Thavarungkul, P. (2017). Chitosan cryogel with 
embedded gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes modified electrode for highly 
sensitive flow based non-enzymatic glucose sensor. Sensors and Actuators, B: Chemical, 246, 854-863. 

Zamhari, M., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Simultaneous Electrochemical 
Detection of Co(II) and Cu(II) by 1-Diazo-2-Naphthol-4-Sulfonic Acid/MWCNTs Modified Electrode. 
Electroanalysis, 29(10), 2348-2357. 

Kongkaew, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2017). A preparation of homogeneous distribution of 
palladium nanoparticle on poly (acrylic acid)-functionalized graphene oxide modified electrode for 
formalin oxidation. Electrochimica Acta, 247, 229-240. 

Promsuwan, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. & Limbut, W. (2017). Flow injection amperometric nitrite sensor 
based on silver microcubics-poly (acrylic acid)/poly (vinyl alcohol) modified screen printed carbon 
electrode. Electrochimica Acta, 232, 357-369. 

Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P. & Thavarungkul, P. (2017). A 
novel BOD biosensor based on entrapped activated sludge in a porous chitosan-albumin cryogel 
incorporated with graphene and methylene blue. Sensors and Actuators, B: Chemical, 241, 473-481. 

Wannapob, R., Thavarungkul, P., Dawan, S., Numnuam, A., Limbut, W. & Kanatharana, P. (2017). A Simple and 
Highly Stable Porous Gold-based Electrochemical Sensor for Bisphenol A Detection. Electroanalysis, 29(2), 
472-480. 

Dueraning, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P. & Limbut, W. (2016). An environmental friendly electrode and 
extended cathodic potential window for anodic stripping voltammetry of zinc detection. Electrochimica 
Acta, 221, 133-143. 

Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Buranachai, C., Kanatharana, P., Vilaivan, T., …Thavarungkul, P. (2016). 
Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of 
HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes. Biosensors and Bioelectronics, 82, 99-104. 
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Meechaichana, A., Thammakhet, C., Limbut, W., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2016). Performance of a gold 
electrode modified with a nickel oxy-hydroxide film for amperometric determination of ethyl glucuronide, 
a biomarker for alcohol consumption. Chiang Mai Journal of Science, 43(1), 147-157. 

Sankoh, S., Thammakhet, C., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2016). 4-
mercaptophenylboronic acid functionalized gold nanoparticles for colorimetric sialic acid detection. 
Biosensors and Bioelectronics, 84, 743-750. 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
315-202 Thinking and Reasoning 2(2-0-4) 
330-382 Intro to Evolution 3(3-0-6) 
330-513 Palynology 3(2-3-4) 
340-242 Introduc to Forensic Science 2(2-0-4) 
340-322 Palaeopalynology 3(2-3-4) 
340-323 Applied Palaeopalynology 3(2-3-4) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-451 SP(Applied Palynology) 2(2-0-4) 
340-456 Intro to Forensic Science 2(2-0-4) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-501 Module: Forensic Process 4((2)-6-4) 
309-502 Module: Fundamentals of Forensic Science 4((2)-6-4) 
309-513 Submodule: Forensic Ecology 2((1)-2-3) 
309-531 Module: Advanced Forensic Palynology 3((2)-3-4) 
309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Phuphumirat, W., Trongdechakraiwut, T., Leeratiwong, C., Phonsena, P., Ferguson, D.K., & Zetter, R. (2020). A linear 

polyad: a distinctive pollen dispersal unit in Xyris complanata (Xyridaceae). Grana, 59(1), 7-18. doi: 
10.1080/00173134.2019.1696401 

Amirul-Aiman, A.J., Noraini, T., Nurul-Aini, C.A.C., Chung, R.C.K., Phupumirat, W., Ruzi, A.R., ... Suhaniza, R. (2019). 
Pollen morphology and harmomegathic characters of Byttneria Löfl. species (Sterculiaceae S. S: subfam. 
Byttnerioideae). Malaysian Applied Biology, 48(3), 19-26. 

Phuphumirat, W., Leeratiwong, C., Malaikanok, P., & Zetter, R. (2018). Morphological and harmomegathic characters 
of pollen of Gnetum species (Gnetaceae) in Thailand: Studies with light and scanning electron 
microscopy. Botanical Journal of the Linnean Society, 148(4), 653-671. doi: 10.1093/botlinnean/boy033 
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Phuphumirat, W., Ferguson, D.K., & Gleason, F.H. (2016). The colonization of palynomorphs by chytrids and 
thraustochytrids during pre-depositional taphonomic processes in tropical mangrove ecosystems. Fungal 
Ecology, 23, 11-19. doi: 10.1016/j.funeco.2016.05.006 

Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C.-C., & Ferguson, D.K. (2016). Pollen distribution and deposition in 
mangrove sediments of the Ranong Biosphere Reserve, Thailand. Review of Palaeobotany and 
Palynology, 233, 22-43. doi: 10.1016/j.revpalbo.2016.06.007 

 



  

81 

5. ดร.อภิชัย พลชัย 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-242 Introduc to Forensic Science 2(2-0-4) 
340-381 Prepa for Semi in Science 2(1-2-3) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-441 Intro to Drug Analysis 3(2-3-4) 
340-456 Intro to Forensic Science 2(2-0-4) 
340-481 Seminar in Science 1(0-2-1) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-501 Module: Forensic Process 4((2)-6-4) 
309-502 Module: Fundamentals of Forensic Science 4((2)-6-4) 
309-521 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and 

Poison Substances 
3((2)-3-4) 

309-522 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and 
Restoration of Erased Serial Numbers 

3((2)-3-4) 

309-523 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive 
Substances 

2((1)-2-3) 

309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Phonchai, A., Wilairat, P., & Chantiwas, R. (2017). Development of a solid-phase extraction method with simple 

MEKC-UV analysis for simultaneous detection of indole metabolites in human urine after administration of 
indole dietary supplement. Talanta, 174, 314-319. doi: 10.1016/j.talanta.2017.06.019 

Phonchai, A., Srisukpan, T., Riengrojpitak, S., Wilairat, P. & Chantiwas, R. (2016). Simple and rapid screening of the 
thiocyanate level in saliva for the identification of smokers and non-smokers by capillary electrophoresis 
with contactless conductivity detection. Analytical Methods, 8(25), 4983-4990. doi: 10.1039/c6ay01460g 

Phonchai, A., Kim, Y., Chantiwas, R. & Cho, Y.-K. (2016). Lab-on-a-disc for simultaneous determination of total 
phenolic content and antioxidant activity of beverage samples. Lab on a Chip - Miniaturisation for 
Chemistry and Biology, 16(17), 3268-3275. doi: 10.1039/c6lc00646a 



  

82 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-252 Biological Science in Daily Life 2(2-0-4) 
340-311 Aquafeed Chemistry  
340-381 Prepa for Semi in Science 2(1-2-3) 
340-391 Prepa for Research Project 2(1-2-3) 
340-481 Seminar in Science 1(0-2-1) 
341-491 Project in Science I 3(0-9-0) 
341-492 Project in Science II 3(0-9-0) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Sudtongkong, C., Thongprajukaew, K., Hahor, W., & Saekhow, S. (2019). Ontogenetic development of digestive 

enzymes and elemental composition of sesarmid crab Episesarma singaporense. Fisheries Science, 85(6), 

991-1000. doi: 10.1007/s12562-019-01362-8 

Wattanakul, U., Wattanakul, W., & Thongprajukaew, K. (2019). Optimal replacement of fish meal protein by stick 

water in diet of sex-reversed nile tilapia (Oreochromis niloticus). Animals, 9(8), 251. doi: 

10.3390/ani9080521 

Saekhow, S., Thongprajukaew, K., & Phromkunthong, W. (2019). Blue aquarium background is appropriate for 

rearing male Siamese fighting fish (Betta splendens). Aquaculture International, 27(3), 891-903. doi: 

10.1007/s10499-019-00374-6 

Hahor, W., Thongprajukaew, K., & Suanyuk, N. (2019). Effects of dietary supplementation of oligosaccharides on 

growth performance, gut health and immune response of hybrid catfish (Pangasianodon gigas × 

Pangasianodon hypophthalmus). Aquaculture, 507, 97-107. doi: 10.1016/j.aquaculture.2019.04.010 

Thongprajukaew, K., Pettawee, S., Muangthong, S., Saekhow, S., & Phromkunthong, W. (2019). Freeze-dried forms of 

mosquito larvae for feeding of Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture Research, 

50(1), 296-303. doi: 10.1111/are.13897  
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Limtipsuntorn, U., Rungsin, W., Thongprajukaew, K., Boonyung, W., & Rangsin, W. (2018). Ontogenic development of 

enzymatic activity and digestive system in Jullien's golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880). 

Aquaculture Research, 49(10), 3362-3373. doi: 10.1111/are.13800 

Whan-Air, W., Thongprajukaew, K., Salaeharae, T., & Yoonram, K. (2018). Identification of wild and farmed 

broadhead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and 

flesh quality. Journal of Oceanology and Limnology, 36(5), 1788-1797. doi: 10.1007/s00343-018-7205-7 

Saekhow, S., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., & Sae-khoo, H. (2018). Minimal water volume for intensively 

producing male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Fish Physiology and Biochemistry, 

44(4), 1075-1085. doi: 10.1007/s10695-018-0495-z 

Rodjan, P., Soisuwan, K., Thongprajukaew, K., Theapparat, Y., Khongthong, S., Jeenkeawpieam, J., & Salaeharae, T. 
(2018). Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient 
digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. Journal of 
Animal Physiology and Animal Nutrition, 102(2), e931-e940. doi: 10.1111/jpn.12858 

Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., & Saekhow, S. (2018). Physical pretreatments for improving nutritive value of 
cyanobacterial cells. Chiang Mai Journal of Science, 45(1). 116-128. 

Saekhow, S., Sae-khoo, H., Thongprajukaew, K., Songnui, A., & Phromkunthong, W. (2018). Ontogenic development 
of digestive enzymes in bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana). Aquaculture Research, 49(5), 1887-
1895. doi: 10.1111/are.13644 

Chandang, P., Thongprajukaew, K., Chotimanothum, B., Kovitvadhi, A., Kovitvadhi, U., & Pakkong, P. (2017). The 
effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori 
(Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae). Journal of 
Asia-Pacific Entomology, 20(4), 1134-1139. doi: 10.1016/j.aspen.2017.08.005 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., & Preprame, P. (2017). Effects of feeding frequency on growth 
performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 
1758). Agriculture and Natural Resources, 51(4), 292-298. doi: 10.1016/j.anres.2017.04.005 

Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Yeetam, P., Jarit-ngam, T., Hwan-air, W., Rueangjeen, S., & Kittiwattanawong, K. 
(2017). Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles (Chelonia mydas). Journal of 
Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(4). 667-675. doi: 10.1111/jpn.12583 

Nonthaput, T., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2017). Cathepsin activities and thermal 
properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture and Natural 
Resources, 51(3), 206-211. doi: 10.1016/j.anres.2017.02.005 

Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., Plangsri, S., Jatupornpitukchat, S. & Kittiwattanawong, K. 
(2017). Pre-soaking of the feed pellets: a trick for successful feed utilization in juvenile green turtles 
(Chelonia mydas Linnaeus, 1758). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(2), 329-338. doi: 
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Sansuwan, K., Kovitvadhi, S., Thongprajukaew, K., Ozório, R.O.A., Somsueb, P., & Kovitvadhi, U. (2017). Microwave 
irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed 
utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture Research, 48(4), 1836-1848. 
doi: 10.1111/are.13021 

Wattanakul, W., Thongprajukaew, K., Songnui, A., Satjarak, J. & Kanghae, H. (2017). Pre-soaking feed pellet 
significantly improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture, 471, 106-112. doi: 
10.1016/j.aquaculture.2017.01.014 

Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. & Muenpo, C. (2017). Fish condensate as effective replacer of 
fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch). Fish Physiology and Biochemistry, 
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Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. & Muenpo, C. (2017). Optimal protein replacement of fish 
meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). 
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Thongprajukaew, K. & Rodjaroen, S. (2017). Intermittent feeding induces compensatory growth of juvenile yellow 
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Songnui, A., Thongprajukaew, K., Kanghae, H., Satjarak, J. & Kittiwattanawong, K. (2017). Water depth and feed 
pellet type effects on growth and feed utilization in the rearing of green turtle (Chelonia mydas Linnaeus, 
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Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K. & Rodjaroen, S. (2016). Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal 
(Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death. Journal of Forensic Sciences, 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
245-530 Modern Administration & Manag 3(2-2-5) 
308-311 Infor Sys Anal & Design 3(2-2-5) 
308-312 Prin Busi Asm & Accou Infor Sys 3(2-2-5) 
308-463 Electronic Business Tech 3(2-2-5) 
310-410 Innovation Management 3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Wongsirichot, T., Elz, N., Kajkamhaeng, S., Nupinit, W., & Sridonthong, N. (2019). An investigation of data mining 

based Automatic Sleep Stage Classification techniques. International Journal of Machine Learning and 
Computing, 9(4), 520-526. doi: 10.18178/ijmlc.2019.9.4.835 

Wongsirichot, T., & Hanskunatai, A. (2018). A MULTI-LAYER HYBRID MACHINE LEARNING MODEL for AUTOMATIC 
SLEEP STAGE CLASSIFICATION. Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications, 30(6), 
1850041. doi: 10.4015/S1016237218500412 

Trakulmaykee, N., Wongsirichot, T., & Trakulmaykee, Y. (2018). A Comparative Study of Factors' Influences Affecting 
Tourists' Intention to Use Mobile Food Information: Independent Tourists and Package Tourists. 
International Journal of Innovation and Technology Management, 15(1), 1-20, 185002. doi: 
10.1142/S0219877018500025 

Wongsirichot, T., Elz, N., Suwanmanee, N., Hmad-A-Dam, H., Plansangket, S., & Sukpisit, S. (2017). Hearing 
performance testing application. ACM International Conference Proceeding Series, Part F129311, 7-11. doi: 
10.1145/3107514.3107516 

Wongsirichot, T., Pattanaphanchai, J., Sopayada, N., & Hayeewaehama, S. (2017). A prototype of sleepwalking 
detection and monitoring system using smart devices. Advanced Science Letters, 23(6), 5126-5129. doi: 
10.1166/asl.2017.7324 

Wongsirichot, T., Iad-ua, N., & Wibulkit, J. (2016). A snoring sound analysis application using k-mean clustering 
method on mobile devices. Advances in Intelligent Systems and Computing, 403, 789-796. doi: 
10.1007/978-3-319-26227-7_74 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
336-202 Pharm for Pharmacy Stud 6(5-3-10) 
336-203 Basic Medical Pharmacology 2(2-0-4) 
336-206 Pharma in Pharmaceu Care 6(5-3-10) 
336-207 Pharm for Med Tech Stud 2(2-0-4) 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4(3-3-6) 
336-215 Safety Life from Toxic Substan 2(2-0-4) 
336-216 Drug and Health 2(2-0-4) 
336-321 Basic Toxicology 3(2-3-4) 
336-322 Basic Toxicolo in Pharm Care 3(2-3-4) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
336-523 Principles of Forensic Toxicology 2((2)-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Aksornthong, C., Prutipanlai, S., Ruangrut, P., & Janchawee, B. (2019). Cooking has the potential to decrease the 

antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal of Food Biochemistry, 43(4), e12783. doi : 
10.1111/jfbc.12783 

Trakunram, K., Janchawee, B., Raungrut, P., & Prutipanlai, S. (2018). Solid-phase extraction for determination of 
caffeine and its dimethylxanthine metabolites in rat urine using high performance liquid chromatography 
and its application. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(4), 759-766. doi: 10.14456/sjst-
psu.2018.116 

Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Janchawee, B., & Theanchaiwattana, S. (2017). Solid phase extraction method for 
determination of mitragynine in urine and its application to mitragynine excretion study in rats receiving 
caffeine. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(7), 1675-1682. doi: 10.4314/tjpr.v16i7.28 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
145-436 Veterinary Toxicology 2(2-0-4) 
336-202 Pharm for Pharmacy Stud 6(5-3-10) 
336-203 Basic Medical Pharmacology 2(2-0-4) 
336-206 Pharma in Pharmaceu Care 6(5-3-10) 
336-207 Pharm for Med Tech Stud 2(2-0-4) 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4(3-3-6) 
336-215 Safety Life from Toxic Substan 2(2-0-4) 
336-321 Basic Toxicology 3(2-3-4) 
336-322 Basic Toxicolo in Pharm Care 3(2-3-4) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
336-523 Principles of Forensic Toxicology 2((2)-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Aksornthong, C., Prutipanlai, S., Ruangrut, P., & Janchawee, B. (2019). Cooking has the potential to decrease the 

antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal of Food Biochemistry, 43(4), e12783. doi : 
10.1111/jfbc.12783 

Trakunram, K., Janchawee, B., Raungrut, P., & Prutipanlai, S. (2018). Solid-phase extraction for determination of 
caffeine and its dimethylxanthine metabolites in rat urine using high performance liquid chromatography 
and its application. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(4), 759-766. doi: 10.14456/sjst-
psu.2018.116 

Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Janchawee, B., & Theanchaiwattana, S. (2017). Solid phase extraction method for 
determination of mitragynine in urine and its application to mitragynine excretion study in rats receiving 
caffeine. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(7), 1675-1682. doi: 10.4314/tjpr.v16i7.28 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
315-202 Thinking and Reasoning 2(2-0-4) 
342-316 Polymer Processsing 3(3-0-6) 
342-317 Polymer Compounding 3(3-0-6) 
342-321 Latex Technology 3(3-0-6) 
342-421 Rubber Manufacturing 2(2-0-4) 
342-444 Adhesion and Adhesives 2(2-0-4) 
342-511 Introduction to Elastomers 2(2-0-4) 
342-512 Rubber Characteriza & Testing 2(2-0-4) 
342-541 Seminar I 1(0-2-1) 
343-316 Polymer Processing Lab 1(0-3-0) 
343-321 Latex Laboratory 1(0-3-0) 
343-481 Seminar in Polymer Science 1(0-2-1) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-522 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and 

Restoration of Erased Serial Numbers 
3((2)-3-4) 

309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Lehman, N., Yung-Aoon, W., Songtipya, L., Johns, J., Saetung, N., & Kalkornsurapranee, E. (2019). Influence of 

functional groups on properties of styrene grafted NR using glutaraldehyde as curing agent. Journal of 
Vinyl and Additive Technology, 24(4), 339-346. doi: 10.1002/vnl.21700 

Chouytan, J, Kalkornsurapranee, E., Fellows, C.M., & Kaewsakul, W. (2019). In situ modification of polyisoprene by 
organo-nanoclay during emulsion polymerization for reinforcing natural rubber thin films. Polymers, 11(8), 
1338. doi: 10.3390/polym11081338 

Thitithammawong, A., Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Nakason, C., & Kalkornsurapranee, E. (2019). Curing 
characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as blend. Journal of Applied 
Polymer Science, 136(23), 47613. doi: 10.1002/app.47613 

Samadoloh, S., Promsawat, N., Kalkornsurapranee, E., Pojprapai, S., & Promsawat, M. (2019). Fabrication and 
characterization of flexible piezoelectric composites with natural rubber matrix. Integrated Ferroelectrics, 
195(1), 30-38. doi: 10.1080/10584587.2019.1570041 
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Phetwarotai, W., Maneechot, H., Kalkornsurapranee, E., & Phusunti, N. (2018). Thermal behaviors and characteristics 
of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive compatibilization and plasticization. 
Polymers for Advanced Technologies, 29(7), 2121-2133. doi: 10.1002/pat.4321 

Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon, N., & Nakason, C. (2018). Glutaraldehyde as 
Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone 
acrylamide). Journal of Polymers and the Environment, 26(7), 3069-3085. doi: 10.1007/s10924-018-1193-8 

Rao, S., Devi, S.N.S., Johns, A., Kalkornsurapranee, E., Sham Aan, M.P., & Johns, J. (2018). Mechanical and thermal 
properties of carbon black reinforced natural rubber/polyvinyl alcohol fully-interpenetrating polymer 
networks. Journal of Vinyl and Additive Technology, 24, E21-E29. doi: 10.1002/vnl.21560 

Manjula, R., Raju, N.V., Chakradhar, R.P.S., Kalkornsurapranee, E., & Johns, J. (2018). Influence of Chemical 
Treatment on Thermal Decomposition and Crystallite Size of Coir Fiber. International Journal of 
Thermophysics, 39(1), 3. doi: 10.1007/s10765-017-2324-5 

Kalkornsurapranee, E., Lehman, N., Judklaing, P., Songtipya, L., Sham Aan, M.P., & Johns, J. (2018). Curing of Natural 
Rubber/Polyvinyl Alcohol Blends Using Glutaraldehyde. Materials Today: Proceedings, 5(7), 15115-15119. 
doi: 10.1016/j.matpr.2018.04.067 

Kalkornsurapranee, E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan, B., Thitithammawong, A., & Nakason, C. (2017). Influence of 
grafting content on the properties of cured natural rubber grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a 
cross-linking agent. Advances in Polymer Technology, 37(5), 1478-1485. doi: 10.1002/adv.21806 

Kalkornsurapranee, E., Yung-Aoon, W., Songtipya, L., & Johns, J. (2017). Effect of processing parameters on the 
vulcanisation of natural rubber using glutaraldehyde. Plastics, Rubber and Composites, 46(6), 258-265. doi: 
10.1080/14658011.2017.1323610 

Waiprib, R., Boonme, P., Taweepreda, W., Kalkornsurapranee, E., Suksaeree, J., & Pichayakorn, W. (2017). 
Deproteinized natural rubber latex/gelatinized starch blended films as drug delivery carrier. Monatshefte 
fur Chemie, 148(7), 1223-1228. doi: 10.1007/s00706-017-2005-x 

Kalkornsurapranee, E., Waiprib, R., & Pichayakorn, W. (2017). Medicated pressure sensitive adhesive patches from 
STR-5L block rubber: Effect of preparation process. Key Engineering Materials, 751, 236-241. doi: 
10.4028/www.scientific.net/KEM.751.236 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
332-122 Conceptual Physics 2(1-2-3) 
332-303 Electromagnetic Theory 3(3-0-6) 
332-312 Optics Laboratory 1(0-3-0) 
332-313 Optics 3(3-0-6) 
332-381 Biophysics Lab I 1(0-3-0) 
332-383 Biophysics I 3(3-0-6) 
332-384 Biophysics II 3(3-0-6) 
332-394 Ad Electromagnetic Theory 3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Thongyod, W., Buranachai, C., Pengpan, T., & Punwong, C. (2019). Fluorescence quenching by photoinduced 

electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by hydrogen bonds: An: in 
silico study. Physical Chemistry Chemical Physics, 21(29), 16258-16269. doi: 10.1039/c9cp02037c 

Leedumrongwatthanakun, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2018). Wavelet analysis on time-
frequency plane of optical coherence tomography: simultaneous signal quality improvement in structural 
and velocity images. Optics Letters, 43(15), 3730-3733. doi: 10.1364/OL.43.003730 

Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Buranachai, C., Kanatharana, P., Vilaivan, T., … Thavarungkul, P. (2016). 
Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of 
HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes. Biosensors and Bioelectronics, 82, 99-104. doi: 
10.1016/j.bios.2016.03.065 

Chu-Mong, K., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). A FRET based 
aptasensor coupled with non-enzymatic signal amplification for mercury (II) ion detection. Talanta, 155, 
305-313. doi: 10.1016/j.talanta.2016.05.016 

Ouiganon, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). An application of optical 
coherence tomography and a smart polymer gel to construct an enzyme-free sugar sensor. Applied 
Physics B: Lasers and Optics, 122(6), 166. doi: 10.1007/s00340-016-6445-5 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม 
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
332-252 Introduction to Nanotechnology 3(3-0-6) 
332-312 Optics Laboratory 1(0-3-0) 
332-405 Seminar in Physics 1(1-0-2) 
332-405 Seminar in Physics I 1(0-2-1) 
332-495 Statistical Physics 3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., & Daengngam, C. (2019). Demonstrating spray deposition of 

self-regulated nanorough layers for stable transparent superhydrophobic film coatings. Thin Solid Films, 
686, 137429. doi: 10.1016/j.tsf.2019.137429 

Daengngam, C., Lethongkam, S., Srisamran, P., Paosen, S., Wintachai, P., Anantravanit, B., … Voravuthikunchai, S. 
(2019). Green fabrication of anti-bacterial biofilm layer on endotracheal tubing using silver nanoparticles 
embedded in polyelectrolyte multilayered film, Materials Science and Engineering C, 101, 53-63. doi: 
10.1016/j.msec.2019.03.061 

Nawae, S., Meesane, J., Muensit, N., & Daengngam, C. (2018). Layer-by-layer self-assembled films of silk 
fibroin/collagen/poly (diallyldimethylammonium chloride) as nucleating surface for osseointegration to 
design coated dental implant materials. Materials and Design, 160, 1158-1167. doi: 
10.1016/j.matdes.2018.10.041 

van Dommelen, P., Daengngam, C., & Kalasuwan, P. (2018). THz emission of donor and acceptor doped 
GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer. Physica B: Condensed Matter, 
534, 162-172. doi: 10.1016/j.physb.2018.01.037 

Srisamran, P., Pewkhom, P., Boonsit, S., Kalasuwan, P., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2018). Nanosecond-
pumped random Raman lasing from bulk nanogranular materials. Optics InfoBase Conference Papers, Part 
F108-NP 2018, 2p. doi: 10.1364/NP.2018.NpTh1H.6 

Ritboon, A., Daengngam, C., & Pengpan, T. (2016). Photon wave function formalism for analysis of Mach-Zehnder 
interferometer and sum-frequency generation. Annals of Physics, 371, 53-66. doi: 
10.1016/j.aop.2016.04.004 
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Chunglok, A., Muensit, N., & Daengngam, C. (2016). Extreme Wetting-Resistant Multiscale Nano-/Microstructured 
Surfaces for Viscoelastic Liquid Repellence. Journal of Nanomaterials, 2016, 9510156. doi: 
10.1155/2016/9510156 

Wang, D., Green, M.D., Chen, K., Daengngam, C., & Kotsuchibashi, Y. (2016). Stimuli-Responsive Polymers: Design, 
SynThesis, Characterization, and Applications. International Journal of Polymer Science, 2016, 6480259. 
doi: 10.1155/2016/6480259 

Kandas, I., Shehata, N., Daengngam, C., Ashry, I., & Xu, Y. (2016). Measurement of chromophores density using high 
Q -factor silica microspheres. Journal of Nanophotonics, 10(1), 016012. doi: 10.1117/1.JNP.10.016012 



  

93 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ ์
ภาระงานสอนปจัจุบนั 
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
191-101 Bio for Traditional Thai Med 2(2-0-4) 
331-270 Field Biology 1(0-3-2) 

 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-581 Special Topics in Forensic Science 2(2-0-4) 
309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Yin, Z.-W., & Jantarit, S. (2019). Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae from Satun 

Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Zootaxa, 4691(1), 083-087. doi: 
10.11646/zootaxa.4691.1.8 

Pfingstl, T., Lienhard, A., Shimano, S., Yasin, Z.B., Shau-Hwai, A.T., Jantarit, S., & Petcharad, B. (2019). Systematics, 
genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from the Andaman Sea and Strait of 
Malacca. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 57(1), 91-112. doi: 
10.1111/jzs.12244 

Deharveng, L., Jantarit, S., & Bedos, A. (2018). Revisiting Lepidonella Yosii (Collembola: Paronellidae): character 
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Chiropterologica, 20(1), 207-219. doi: 10.3161/15081109ACC2018.20.1.016 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-691 Thesis 18(0-54-0) 
309-692 Thesis 36(0-108-0) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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2. ร.ต.อ.หญิงอรชุมา บถพิบูลย์ 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-521 Submodule: Analysis Methods for Narcotic Drugs and 
Poison Substances 

3((2)-3-4) 

309-522 Submodule: Analysis Methods for Inks and Paints and 
Restoration of Erased Serial Numbers 

3((2)-3-4) 

309-523 Submodule: Analysis Methods for Ignitable and Explosive 
Substances 

2((1)-2-3) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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3. พ.ต.ต.หญิงสุกัญญา เพชรเพ็ง 
ภาระงานสอนส าหรับหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-511 Submodule: Human DNA Analysis in Forensic Science 3((2)-3-4) 
 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. วิธีการได้มาซึ่ง PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) 
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการไดม้าซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น 

อาจารย์ในภาควิชา high power 
high impact 

ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุม่เป้าหมายของหลักสูตร 
(แต่ยังไมส่มัครเข้าเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 10 ราย  

ศิษย์ปัจจุบัน high impact สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 10 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 

 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 

 สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ 

 สถาบันนิติเวชวิทยา 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

 ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดลภาควิชาพยาธวิิทยา 

high power 
 

ส ารวจผ่าน line application การโทรศัพท์โดยตรง และ
การสัมภาษณต์่อหน้า 12 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

สกอ. high power 
 

การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นใหม้ี 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ : 
- high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรในการก าหนด PLOs 

หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น มหาวทิยาลัย สกอ. 
- high impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรที่จดัท าขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษาผู้เข้า

เรียน กลุม่อาจารย์ผูส้อน (กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่หลักสูตรควรให้ความส าคญัในการเก็บข้อมลูเกี่ยวกบัสมรรถนะที่ต้องการ
นั้นต้องเป็นกลุ่ม high power และ/หรือ high impact แต่อาจเกบ็ข้อมูลจากกลุม่อื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มดังกลา่วไดเ้พื่อ
เป็นข้อมูลประกอบ) 

ในตารางยกตัวอย่างที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีในกลุ่ม high impact หรือ high power ในแต่
ละหลักสตูรจะแตกต่างกันได้ เนื่องจากบริบทท่ีแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาในบางหลักสูตรเป็นกลุ่มที่มี high power 
แต่นักศึกษาของอีกหลักสูตรอาจเป็นกลุ่ม low power ได ้
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PLOs (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) ที่ได้ คือ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ 
2) มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

ความรู้ 
3) ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ทักษะทางปัญญา 
4) ประยุกต์ใช้ทักษะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ 
5) สร้างองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัย 
6) บูรณาการความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบหาข้อเท็จจริง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
7) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
8) มุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลุเป้าหมาย 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) สื่อสารผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ความสอดคล้องของ PLOs (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
วิสัยทัศน ์          
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและ
สังคม 

/ / / / / / /  / 

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ    / /     
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ 

 / /     /  

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 

    /     

 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
พันธกิจ          
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทาง
วิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวจิัย
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

   / /    / 
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
พันธกิจ          
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตทีม่ีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

/ / / /  /  /  

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
สังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝรู่้ไดม้ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

  /  / / /   

 
3. ความสอดคล้องของ PLOs (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) ในหลักสูตรกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

    / /   / 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม     / /    
ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสจูน์หลักฐานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 /    / /  / 

ประยุกต์ใช้ทักษะการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

 /     / /  

สร้างองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัย / / /    / /  
บูรณาการความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบหา
ข้อเท็จจริง 

/ /     / /  

ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี    / /     
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลเุป้าหมาย     / /    
สื่อสารผลการตรวจพิสจูน์ทางนิตวิิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกีย่วข้องได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  /    /   

 
หมายเหตุ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
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1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 มีความสนใจใฝรู่้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกจิที่หนึ่งตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒภิาวะและบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม มมีนุษยสมัพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรูร้อบในศาสตร์อื่น ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบรูณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
4. ชนิดของ PLOs ของหลักสูตร 

PLOs 
ชนิด 

ทั่วไป เฉพาะสาขา 
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร ์  / 
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม /  
ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสจูน์หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  / 
ประยุกต์ใช้ทักษะการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์  / 
สร้างองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัย  / 
บูรณาการความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบหาข้อเท็จจรงิ  / 
ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี /  
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลเุป้าหมาย /  
สื่อสารผลการตรวจพิสจูน์ทางนิตวิิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกีย่วข้องไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม  / 
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5. ความสอดคล้องของ PLOs แต่ละข้อกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high 
power และ/หรือ high impact) 
 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

/  / / / / 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม   / / / / 
ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสจูน์
หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

/ / / / / / 

ประยุกต์ใช้ทักษะการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพนิติ
วิทยาศาสตร ์

/ / / / / / 

สร้างองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัย / / /  / / 
บูรณาการความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบหา
ข้อเท็จจริง 

/ / /   / 

ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี /   / / / 
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลเุป้าหมาย /   /  / 
สื่อสารผลการตรวจพิสจูน์ทางนิตวิิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

/  / / / / 

หมายเหตุ : SH1: อาจารย์ในภาควิชา SH2: ผู้ที่เป็นกลุม่เป้าหมายของหลักสูตร 
 SH3: ศิษย์ปัจจุบัน SH4: ผู้ใช้บัณฑิต 
 SH5: คณะและมหาวิทยาลัยฯ SH6: สกอ. 

 
6. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLOs 
ตาราง PLOs ที่แสดงให้เห็นถึง course learning outcome ที่รวบรวมทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ที่ส าคัญ

ต่าง ๆ โดยแบ่งตามรายวิชา ระดับความยากง่าย (I = introduced, R = reinforced, A = assessed) และ

ภาคการศึกษา (สีเขียวแสดงภาคการศึกษาที่ 1 สีส้มภาคการศึกษาที่ 2 สีแดงภาคศึกษาที่ 3 และสีน้ าเงินภาค

การศึกษาท่ี 4) 

 1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัย 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Explain ethics specific to forensic science Forensic Process I 1 
Recognize and solve an ethical dilemma Forensic Process I 1 
Observe and follow the demeanor of the presentation of 
evidence 

Forensic Process I 1 

Explain the role a forensic scientist plays in court and his/her 
corresponding duties 

Forensic Process I 1 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Explain research ethics relevant to subject matter Forensic 
Chemistry 
Forensic Biology 

I 
 
I 

2 
 
2 

Display behaviors that reflect research ethics Advanced 
Forensic 
Palynology 
Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 
Special Topics 
Thesis 

R 
 
 
R 
 
 
R 
R 

2 
 
 
2 
 
 
2 

3, 4 
Maintain ethical aspects of research and development work. Thesis A 3, 4 

 
 2. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Recognize and solve an ethical dilemma Forensic Process I 1 
Apply the above objectives in a moot court Forensic Process I 1 
Work in a team to discuss the hierarchy of propositions of each 
piece of forensic evidence used in each case 

Forensic Process I R 1 

Work as integral part of a team to solve complex forensic 
concepts and cases and present findings effectively to the 
larger group 

Forensic 
Chemistry 
Forensic Biology 

R 
 
R 

2 
 
2 

Work as an integral part of a research group to further the 
group’s learning and toward a common goal 

Thesis A 3, 4 
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 3. ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Explain core forensic principles, such as transfer, uniqueness, 
comparisons, probability, and chain of custody 

Forensic Process I 1 

Describe general judicial principles in civil and criminal case Forensic Process I 1 
Summarize laws related to criminal procedures Forensic Process I 1 
Summarize the investigation process of criminal cases Forensic Process I 1 
Explain the role and process of an expert witness Forensic Process I 1 
Summarize the use of forensic science in investigation, 
including search, analysis, and examination of physical 
evidence 

Forensic Process I 1 

Summarize the process of post-mortem examinations Forensic Process I 1 
Describe the judiciary process for privilege of witness under the 
Thai constitution 

Forensic Process I 1 

Explain ethics specific to forensic science Forensic Process I 1 
Explain professionalism and code of ethics for forensic 
scientists 

Forensic Process I 1 

Recognize and solve an ethical dilemma Forensic Process I 1 
Observe and follow the demeanor of the presentation of 
evidence 

Forensic Process R 1 

Apply forensic knowledge gained in other classes to critically 
analyze current or landmark cases 

Forensic Process A 1 

Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 
Chemistry  

I 2 

Properly use the sample preparation methods and instruments 
when working with forensic chemistry evidence 

Forensic 
Chemistry  

I 2 

Describe the method validation and quality assurance in 
forensic chemistry 

Forensic 
Chemistry  

I 2 

Use forensic chemistry knowledge used in drugs abuse analysis Forensic 
Chemistry  

I 2 

Interpret explosive and gunshot residue results from evidence Forensic 
Chemistry  

I 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Interpret alcohol analysis results from surrogate alcohol and 
biological evidences 

Forensic 
Chemistry  

I 2 

Describe the use of ink profile and paint profile for forensic 
identification 

Forensic 
Chemistry  

I 2 

Interpret fire debris results from evidences Forensic 
Chemistry  

I 2 

Use analytical methods used in fiber and plastic analysis for 
forensic application 

Forensic 
Chemistry  

I 2 

Explain the narcotics drugs terminology and classification of 
narcotics drugs, psychotropic drugs, new psychoactive 
substances and drug abuse (prescription drugs) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Describe the overview of analytical process in narcotic drug 
detection for the determination of narcotics drugs, 
psychotropic drugs, new psychoactive substances and drug 
abuse (prescription drugs) on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Explain the basic concept of narcotics drugs detection 
methods (screening methods and confirmation methods) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Apply the narcotics drugs detection knowledge for 
identification of narcotics drugs, psychotropic drugs new 
psychoactive substances and drug abuse (prescription drugs) 
on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Achieve comprehensive, accurate, and updated knowledge of 
all forensically relevant biological disciplines 

Forensic Biology I 2 

Select suitable and effective tools to analyze various types of 
biological evidence collected from a crime scene 

Forensic Biology I 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
forensic biological research in scientifically way 

Forensic Biology I 2 

Apply the scientific method to forensic molecular biology Forensic Biology R 2 
Properly use ppes when working with forensic DNA evidence Forensic Biology R 2 
Describe the components of a cell Forensic Biology R 2 
List the common tissue types and stains encountered in 
forensic caseworks  

Forensic Biology R 2 

Compare different DNA extraction methods Forensic Biology R 2 
Interpret DNA results from both single-source and mixed 
samples 

Forensic Biology R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Identify the common sources of contamination and what is 
“best practice”  

Forensic Biology R 2 

Compare alternatives to STR typing for degraded or low 
template samples 

Forensic Biology R 2 

Obtain a DNA profile from various samples Forensic Biology R 2 
Describe the use of mtDNA and sex chromosomes for forensic 
identification  

Forensic Biology R 2 

Use computer programs used in forensic genetics Forensic Biology R 2 
Select suitable and effective tools to analyze various types of 
evidence collected from wildlife crimes 

Forensic Biology R 2 

Explain the steps of pollen development Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Explain the morphology of a pollen Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Describe the principles and applications of electrochemical 
sensor to forensic science 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of cyclic voltammetry 
method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of anodic stripping 
voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of cathodic stripping 
voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of adsorptive anodic 
stripping voltammetry method  

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Describe the principles and applications of adsorptive cathodic 
stripping voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of potentiometry and 
amperometry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Use electrochemical methods for forensic application Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Analyze and interpret the results of the project. Thesis R 3, 4 
Demonstrate mastery of the underlying theory of the project 
subject matter and analysis techniques. 

Thesis R 3, 4 

Demonstrate mastery of a non-trivial technical skill in a 
scientific or forensic field. 

Thesis R 3, 4 

 
 4. ประยุกต์ใช้ทักษะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Write a research proposal and design experiment, record data, 
analyze data, and interpret data using appropriate statistical 
methods 

Forensic Process I 1 

Recognize and solve an ethical dilemma Forensic Process I 2 
Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 

Chemistry 
I 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Explain the narcotics drugs terminology and classification of 
narcotics drugs, psychotropic drugs, new psychoactive 
substances and drug abuse (prescription drugs) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Describe the overview of analytical process in narcotic drug 
detection for the determination of narcotics drugs, 

Forensic 
Chemistry 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
psychotropic drugs, new psychoactive substances and drug 
abuse (prescription drugs) on suspected materials 
Explain the basic concept of narcotics drugs detection 
methods (screening methods and confirmation methods) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Apply the narcotics drugs detection knowledge for 
identification of narcotics drugs, psychotropic drugs new 
psychoactive substances and drug abuse (prescription drugs) 
on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Integrate all forensic-biological knowledge for an application in 
a real casework 

Forensic Biology I 2 

Explore forensic biological information accurately from variable 
sources 

Forensic Biology I 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
forensic biological research in scientifically way 

Forensic Biology I 2 

Interpret DNA results from both single-source and mixed 
samples 

Forensic Biology R 2 

Compare alternatives to STR typing for degraded or low 
template samples 

Forensic Biology R 2 

Use statistics to evaluate and report DNA profiles Forensic Biology R 2 
Describe the use of mtDNA and sex chromosomes for forensic 
identification 

Forensic Biology R 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Forensic Biology R 2 

Achieve comprehensive, accurate, and updated knowledge of 
wildlife forensic science 

Forensic Biology R 2 

Integrate wildlife forensic knowledge for an application in a real 
casework 

Forensic Biology R 2 

Explain accreditation and standards applicable to a wildlife 
forensic laboratory and personnel 

Forensic Biology R 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
wildlife forensic science research 

Forensic Biology R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Plan, manage and execute a substantial project. Thesis A 3, 4 
Analyze and interpret the results of the project. Thesis A 3, 4 
Explain the significance of the project in the context of the 
literature, the problem which the project solves, and the 
implications of what has been learned in conducting the 
project. 

Thesis A 3, 4 

Demonstrate mastery of the underlying theory of the project 
subject matter and analysis techniques. 

Thesis A 3, 4 

 
 5. บูรณาการความรู้และทักษะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 
Chemistry 

I 2 

Describe the method validation and quality assurance in 
forensic chemistry 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use forensic chemistry knowledge used in drugs abuse analysis Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret explosive and gunshot residue results from evidence Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret alcohol analysis results from surrogate alcohol and 
biological evidences 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Describe the use of ink profile and paint profile for forensic 
identification 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret fire debris results from evidences Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use analytical methods used in fiber and plastic analysis for 
forensic application 

Forensic 
Chemistry 

I 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Explain the narcotics drugs terminology and classification of 
narcotics drugs, psychotropic drugs, new psychoactive 
substances and drug abuse (prescription drugs) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Describe the overview of analytical process in narcotic drug 
detection for the determination of narcotics drugs, 
psychotropic drugs, new psychoactive substances and drug 
abuse (prescription drugs) on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Explain the basic concept of narcotics drugs detection 
methods (screening methods and confirmation methods) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Apply the narcotics drugs detection knowledge for 
identification of narcotics drugs, psychotropic drugs new 
psychoactive substances and drug abuse (prescription drugs) 
on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Integrate all forensic-biological knowledge for an application in 
a real casework 

Forensic Biology I 2 

Select suitable and effective tools to analyze various types of 
biological evidence collected from a crime scene 

Forensic Biology I 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
forensic biological research in scientifically way 

Forensic Biology I 2 

Interpret DNA results from both single-source and mixed 
samples 

Forensic Biology R 2 

Compare alternatives to STR typing for degraded or low 
template samples 

Forensic Biology R 2 

Use statistics to evaluate and report DNA profiles Forensic Biology R 2 
Describe the use of mtDNA and sex chromosomes for forensic 
identification 

Forensic Biology R 2 

Integrate wildlife forensic knowledge for an application in a real 
casework 

Forensic Biology R 2 

Explain accreditation and standards applicable to a wildlife 
forensic laboratory and personnel 

Forensic Biology R 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
wildlife forensic science research 

Forensic Biology R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Use electrochemical methods for forensic application Advanced 

Forensic 
Palynology 

R 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

 
 6. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Explain fundamentals of scientific philosophy, research 
methodology, and scientific thinking 

Forensic Process I 1 

Explain the meaning and methods of conducting a research, 
reading and analyzing scientific articles, and searching for 
knowledge 

Forensic Process I 1 

Write a research proposal and design experiment, record data, 
analyze data, and interpret data using appropriate statistical 
methods 

Forensic Process I 1 

Recognize and solve an ethical dilemma Forensic Process I 1 
Discuss current news and landmark cases using forensic 
perspectives under guidance from experienced forensic 
scientists 

Forensic Process A 1 

Apply forensic knowledge gained in other classes to critically 
analyze current or landmark cases 

Forensic Process A 1 

Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 
Chemistry 

I 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Apply the narcotics drugs detection knowledge for 
identification of narcotics drugs, psychotropic drugs new 
psychoactive substances and drug abuse (prescription drugs) 
on suspected materials 

Forensic 

Chemistry 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Integrate all forensic-biological knowledge for an application in 
a real casework 

Forensic Biology I 2 

Explore forensic biological information accurately from variable 
sources 

Forensic Biology I 2 

Analyse, interpret, comment and discuss several types of 
forensic biological research in scientifically way 

Forensic Biology I 2 

Identify the common sources of contamination and what is 
“best practice” 

Forensic Biology R 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
wildlife forensic science research 

Forensic Biology R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Use electrochemical methods for forensic application Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Plan, manage and execute a substantial project. Thesis A 3, 4 
Analyze and interpret the results of the project. Thesis A 3, 4 
Explain the significance of the project in the context of the 
literature, the problem which the project solves, and the 
implications of what has been learned in conducting the 
project. 

Thesis A 3, 4 

Demonstrate mastery of the underlying theory of the project 
subject matter and analysis techniques. 

Thesis A 3, 4 

 
 7. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Explain fundamentals of scientific philosophy, research 
methodology, and scientific thinking 

Forensic Process I 1 

Explain the meaning and methods of conducting a research, 
reading and analyzing scientific articles, and searching for 
knowledge 

Forensic Process I 1 

Discuss current news and landmark cases using forensic 
perspectives under guidance from experienced forensic 
scientists 

Forensic Process A 1 

Work in a team to discuss the hierarchy of propositions of each 
piece of forensic evidence used in each case 

Forensic Process A 1 

Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use forensic chemistry knowledge used in drugs abuse analysis Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret explosive and gunshot residue results from evidence Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret alcohol analysis results from surrogate alcohol and 
biological evidences 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Describe the use of ink profile and paint profile for forensic 
identification 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret fire debris results from evidences Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use analytical methods used in fiber and plastic analysis for 
forensic application 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Describe the overview of analytical process in narcotic drug 
detection for the determination of narcotics drugs, 
psychotropic drugs, new psychoactive substances and drug 
abuse (prescription drugs) on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Explain the basic concept of narcotics drugs detection 
methods (screening methods and confirmation methods) 

Forensic 
Chemistry 

R 2 

Apply the narcotics drugs detection knowledge for 
identification of narcotics drugs, psychotropic drugs new 
psychoactive substances and drug abuse (prescription drugs) 
on suspected materials 

Forensic 
Chemistry 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Integrate all forensic-biological knowledge for an application in 
a real casework 

Forensic Biology I 2 

Apply the scientific method to forensic molecular biology Forensic Biology R 2 
Interpret DNA results from both single-source and mixed 
samples 

Forensic Biology R 2 

Compare alternatives to STR typing for degraded or low 
template samples 

Forensic Biology R 2 

Use statistics to evaluate and report DNA profiles Forensic Biology R 2 
Describe the use of mtDNA and sex chromosomes for forensic 
identification 

Forensic Biology R 2 

Integrate wildlife forensic knowledge for an application in a real 
casework 

Forensic Biology R 2 

Explain the steps of pollen development Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Explain the morphology of a pollen Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Use electrochemical methods for forensic application Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Plan, manage and execute a substantial project. Thesis A 3, 4 
Maintain ethical aspects of research and development work. Thesis A 3, 4 

 
 8. มุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อจนบรรลุเป้าหมาย 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Endure grueling field work as part of a team to investigate and 
manage a crime scene 

Forensic Process I 1 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Manage a multifaceted learning environment effectively in 
order to understand and integrate the fundamentals of 
forensic science 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Plan, manage and execute a substantial project. Thesis R 3, 4 
Analyze and interpret the results of the project. Thesis R 3, 4 
Explain the significance of the project in the context of the 
literature, the problem which the project solves, and the 
implications of what has been learned in conducting the 
project. 

Thesis R 3, 4 

Demonstrate mastery of the underlying theory of the project 
subject matter and analysis techniques. 

Thesis A 3, 4 

Demonstrate mastery of a non-trivial technical skill in a 
scientific or forensic field. 

Thesis A 3, 4 

Maintain ethical aspects of research and development work. Thesis A 3, 4 
 

 9. สื่อสารผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Apply knowledge of fingerprints, blood pattern analysis, 
toolmarks, marks and impressions, firearms, and ammunitions 
to forensic investigations 

Fundamentals of 
Forensic Science 

I 1 

Explain core forensic principles, such as transfer, uniqueness, 
comparisons, probability, and chain of custody 

Forensic Process I 1 

Explain fundamentals of scientific philosophy, research 
methodology, and scientific thinking  

Forensic Process I 1 

Explain the meaning and methods of conducting a research, 
reading and analyzing scientific articles, and searching for 
knowledge 

Forensic Process I 1 

Write a research proposal and design experiment, record data, 
analyze data, and interpret data using appropriate statistical 
methods 

Forensic Process I 1 

Describe general judicial principles in civil and criminal case Forensic Process I 1 
Summarize laws related to criminal procedures Forensic Process I 1 
Summarize the investigation process of criminal cases Forensic Process I 1 
Explain the role and process of an expert witness Forensic Process I 1 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Summarize the use of forensic science in investigation, 
including search, analysis, and examination of physical 
evidence 

Forensic Process I 1 

Summarize the process of post-mortem examinations Forensic Process I 1 
Describe the judiciary process for privilege of witness under the 
Thai constitution 

Forensic Process I 1 

Explain ethics specific to forensic science Forensic Process I 1 
Explain professionalism and code of ethics for forensic 
scientists 

Forensic Process I 1 

Apply the above objectives in a moot court Forensic Process I 1 
Work in a team to discuss the hierarchy of propositions of each 
piece of forensic evidence used in each case 

Forensic Process A 1 

Discuss current news and landmark cases using forensic 
perspectives under guidance from experienced forensic 
scientists 

Forensic Process A 1 

Apply the scientific method to forensic chemistry Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use forensic chemistry knowledge used in drugs abuse analysis Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret explosive and gunshot residue results from evidence Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret alcohol analysis results from surrogate alcohol and 
biological evidences 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Describe the use of ink profile and paint profile for forensic 
identification 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Interpret fire debris results from evidences Forensic 
Chemistry 

I 2 

Use analytical methods used in fiber and plastic analysis for 
forensic application 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Forensic 
Chemistry 

I 2 

Integrate all forensic-biological knowledge for an application in 
a real casework 

Forensic Biology I 2 

Describe the components of a cell Forensic Biology R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
List the common tissue types and stains encountered in 
forensic caseworks  

Forensic Biology R 2 

Compare different DNA extraction methods Forensic Biology R 2 
Form opinions regarding the ethics of DNA databases Forensic Biology R 2 
Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Forensic Biology R 2 

Explain accreditation and standards applicable to a wildlife 
forensic laboratory and personnel 

Forensic Biology R 2 

Analyze, interpret, comment and discuss several types of 
wildlife forensic science research 

Forensic Biology R 2 

Explain the steps of pollen development Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Explain the morphology of a pollen Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Collect, analyze, and interpret forensic palynological evidence 
correctly 

Advanced 
Forensic 
Palynology 

R 2 

Describe the principles and applications of electrochemical 
sensor to forensic science 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of cyclic voltammetry 
method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of anodic stripping 
voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of cathodic stripping 
voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of adsorptive anodic 
stripping voltammetry method  

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 
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CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ภาค

การศึกษา 
Describe the principles and applications of adsorptive cathodic 
stripping voltammetry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Describe the principles and applications of potentiometry and 
amperometry method 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Use electrochemical methods for forensic application Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Apply concepts to explain relevant scientific articles in 
international journals 

Advanced 
Forensic 
Electrochemistry 

R 2 

Explain the significance of the project in the context of the 
literature, the problem which the project solves, and the 
implications of what has been learned in conducting the 
project. 

Thesis A 3, 4 

Communicate the project objectives, process and results to 
practicing scientists in written and verbal form. 

Thesis A 3, 4 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ไม่จัด  
 จัด จ านวน 11 รายวิชา (ระบุ)  

รหัสรายวิชา /  
ชื่อรายวิชา /  

จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) 
รวม 
ร้อย
ละ 
100 

การก าหนด
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติงาน
จริงภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎี 

309-501 ชุดวิชากระบวนการ 4((2)-6-4) 
 ทางนิติวิทยาศาสตร ์

   10  80   10 100 

309-502 ชุดวิชาพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร์  4((2)-6-4)      50    50 
309-511 ชุดสาระการตรวจพิสจูน ์ 3((2)-3-4) 
 ดีเอ็นเอมนุษย์ในงานนิติวิทยาศาสตร์  

     100    100 

309-512 ชุดสาระการตรวจพิสจูน ์ 3((2)-3-4) 
 ดีเอ็นเอสตัว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร ์

     100    100 

309-513 ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา 2((1)-2-3)      100    100 
309-521 ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน ์ 3((2)-3-4) 
 ยาเสพตดิและสารพิษ  

     100    100 

309-522 ชุดสาระการตรวจพิสจูน์หมึก ส ี 3((2)-3-4) 
 และร่องรอยขดูลบแกไ้ข 

     100    100 
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รหัสรายวิชา /  
ชื่อรายวิชา /  

จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) 
รวม 
ร้อย
ละ 
100 

การก าหนด
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติงาน
จริงภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎี 

309-523 ชุดสาระการตรวจพิสจูน ์ 2((1)-2-3) 
 วัตถุของกลางในคดีเพลิงไหม้และสารระเบดิ 

     100    100 

309-531 ชุดวิชานิติเรณูวิทยาขั้นสูง 3((2)-3-4)      100    100 

309-532 ชุดวิชานิติเคมีไฟฟ้าขั้นสูง 3((2)-3-4)      100    100 
309-581 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4)      100    100 
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ภาคผนวก ง  
Memorandum of Agreement (MOA) 
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ภาคผนวก จ  
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับ
สังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บอุ ดมศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ กา ร  อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  15(2)  แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) 
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวใน

ระเบียบนี้หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถานบัณ หรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลา-นครินทร์ 
 “หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจ าของ
วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ข้อสงสัย 
หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน้าที่

จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

หลายคณะ 
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
30 สัปดาห์ 

7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 
7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ตามข้อ 7.2.1 - 7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละ
หลักสูตร 

7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 

ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 
8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 

8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปีการการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 หน่วยกิต 
ระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

8.2 ระบบทวิภาค 
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3 ระบบไตรภาค 

8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.4 ระบบจตุรภาค 
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบท
วิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด

จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึงการจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 
การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่ง ๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้ 
ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด 2 
หลักสูตร 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัยใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี 
หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษา

เป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด 
  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ท้ังนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 
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 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าสารนิพนธ์ 
(การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 

12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจ
ก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลกัสตูร
ก าหนด ดังนี ้
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสงู ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี ให้มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษาแบบ

อื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 

 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
หลัก 4 ประเด็นคือ 

14.1 การบริหารหลักสูตร 
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
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14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการด าเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร 
15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ใน

ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

หมวด 3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่เปิดสอน 

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าที่
สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปท าหน้าท่ีจนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การ
สอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมิน
ความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือ
สอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดย
อนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าท่ีนั้น ๆ 
แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น  ๆ ทั้งนี้หากจะ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงูในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งตั้ง
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่าน้ัน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให้ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของ
หลักสูตรนั้น ๆ 

ข้อ 18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้อง

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย      
3 คน 

ข้อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร 
19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรและตามที่ได้รับ

มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

ข้อ 18 และอื่น ๆ ตามที่คณะก าหนด 
ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือ คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสมท าหน้าท่ีก ากบั

ดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาทุกหลักสตูร ก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ การครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง

เป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่่ า
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าหรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญา
เอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์  
3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจ
ขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
คณะ 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มีจ านวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ประจ าเป็นกรรมการ 

ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่สอบ
ประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้ง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้ รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน 
โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 ทั้งนีค้ณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าท่ีสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 

หมวด 4 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่น

เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหรือ 
29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท า
วิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 30 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
31.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดังนี้ 

31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่าง
เดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนหรือ 

31.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดย

ไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
31.5 บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ รั บ เ ข้ า เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดง

ว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ  31.2 หรือนักศึกษาทดลอง
ศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3 

33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3 
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 

 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 

34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



  

151 

34.4 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต 
(Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอ่ืน 

34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมดภายในภาค

การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้น
ก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ไ ด้ในภาค
การศึกษานั้น 

34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท าวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามข้อ 34.8 
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา 

ข้อ 37 การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 40 
ข้อ 38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก หรือ กลับกันได้ใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รบัอนมุัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผนกในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก ที่สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็น
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วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก  2 จะต้องศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจ
ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็น

นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
39.2.1 เ ป็ น ร ายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช า ในหลักสู ต รระดับบัณฑิ ตศึ กษา  หรื อ เที ยบ เท่ าที่

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  B หรือเทียบเท่า หรือ

สัญลักษณ์ S 
39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 
39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ันปีและ

ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่
ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 

40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให้
น าผลการศึกษารายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
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41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอ่ืนท้ัง
ภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
นับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การ

เรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้งด้านการพูด การ
เขียน และการตอบค าถาม 

42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
โท แผน ข 

42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อมความสามารถและศักยภาพ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และ
นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 

42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 การสอบตามข้อ 42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมายและค่าระดับ
คะแนนดังต่อไปนี ้ 
 
 ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
   (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ด ี (Good) 3.0 
 C+ พอใช้ (Fairly Good) 2.5 
 C ปานกลาง (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor)  1.5 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 
 ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ ์ ความหมาย 
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 S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ ์

 U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

 X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

 I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่
ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับ
คะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน 
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E โดยทันที 

 P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่   
(In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

 N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่
ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตท่ีได้สัญลักษณ์ N 

 W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 

44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มี
การประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ สัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่
หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดในกรณีที่จ าเป็นต้อง
เรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก า หนดไว้ในหลักสูตร ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จาก
การประเมินผลรายวิชานั้น 

44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้ น เป็นหน่วยกิตสะสมตาม
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หลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าท่ีมีเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอ
การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์  I จะเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น 

หมวด 7 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ข้อ 45 การท าวิทยานิพนธ์ 
45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกั บ
ระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยก าหนด 

45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยให้นักศึกษาได้ท า

เป็นรายบุคคลส าหรับแนวปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าในทุกภาคการศึกษา 
47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของ
นักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่
เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็นประกาศของคณะ และหากนักศึกษายัง
ไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตร 
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47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 

47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตาม ข้อ 43 

ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรกึษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้
กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่
ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์ 
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการ

ซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการให้ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์ 

 การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา 

และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้น ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้แต่การน าเนื้อหาหรือผล
จากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 

หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
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54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 

54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร 
และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรอื
ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร 
และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

54.4 ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 

ข้อ 55 วันส าเร็จการศึกษา 
 วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา 
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56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับ

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

หมวด 9 
สถานภาพของนักศกึษา 

ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม 

ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย ์
58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

58.4 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
58.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศกึษาที่ได้รับการ

อนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
ข้อ 59 การลาออก 

 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 

ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

61.1 ตาย 
61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
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61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 

61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
61.8.1 ระบบทวิภาค 

61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2 ระบบไตรภาค 
61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 1 

1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนกแบบก 2 
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 2 ไม่ผ่าน 
61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่

ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 

61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  
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61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตามข้อ 33.1 ได้ 
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 

หมวด 10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
โดยอนุโลม 

ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
63.1 ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 

63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้ามี) 
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 
63.1.4 อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้ขออนุมัติ
ต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดี เห็นสมควรอย่างน้อย  2 คน เป็น
กรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

63.3 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
63.3.1 ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็น

ลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 

63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือน า

พยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประธาน

กรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

63.6 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ดังนี้ 

63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลยการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมี
การต่อระยะเวลาการศึกษา 
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63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพื่อสั่งการให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 

63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 

63.7 คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  7 วัน
ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 

63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและ
ก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ 

63.9 นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับจากวันท่ีทราบค าสั่งลงโทษ
นั้นโดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้
ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 

64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเองที่ตีพิมพ์ไป
แล้ว โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของ
ตนเอง 

64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท าแทนตน หรือการ

มอบให้ผู้อื่นท าแทนนอกเหนือจากงานท่ีได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 64.1 64.2 และ64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน 
แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 65 การด าเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่

ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
 ประกาศณวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 (ลงช่ือ) เกษม สุวรรณกลุ 
 (ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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(นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา) ภัคสราภรณ/์ร่าง/พมิพ์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย นันทพร/ร่าง/ทาน 
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สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
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