หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1) รหัสและชื่อหลักสู ตร
2) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก (ถ้ามี)
4) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
5) รู ปแบบของหลักสู ตร
6) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
10) สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1) ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดาเนินการหลักสู ตร
3) หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)

2

4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
10
11

11
11
14
25
27
27
30

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนั กศึกษา
1) กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3) เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3) การบริ หารคณาจารย์
4) การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
7) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1) การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน

36
36
36
37
37
38
39
41
42
42
42
42
44
45
45
45

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 1 ตารางสรุ ปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิกบั การดาเนินการของ
กรรมการร่ างหลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรั ชญา
ดุฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ 0309/2554 และ 0308/2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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46
56
65
66
67
68
104
150
154

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสู ตรปริญญาโท
ภาษาไทย
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ
Master of Engineering Program in Materials Engineering
1.2 หลักสู ตรปริญญาเอก
ภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Materials Engineering

2. ชื่อปริญญา
2.1 หลักสู ตรปริญญาโท
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
Master of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
M.Eng. (Materials Engineering)
2.2 หลักสู ตรปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
Doctor of Philosophy (Materials Engineering)
ชื่อย่อ
ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)
Ph.D. (Materials Engineering)

3. วิชาเอก
-
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4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสู ตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 18 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต
4.2 หลักสู ตรปริญญาเอก
- แบบ 1.1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต
- แบบ 2.2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
5.1.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.1.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตร 3 ปี และ 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย
 รับนักศึกษาต่างชาติ
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
5.5.1 หลักสู ตรระดับปริญญาโท
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
5.5.2 หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 กาหนดเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 และ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2550
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ........131 (2/2555).........
เมื่อวันที่........7........... เดือน.........กุมภาพันธ์.................... พ.ศ. ........2555..............
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ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้ งที่ .......339 (3/2555).............
เมื่อวันที่.......12............ เดือน...........พฤษภาคม..............พ.ศ..........2555.............
ได้รับการรับรองหลักสู ตรโดยองค์กร (ถ้ามี)……………………………………………………
เมื่อวันที่...................…เดือน............................. พ.ศ. ......................

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสาเร็จการศึกษา
-

นักวิจยั ด้านวิศวกรรมวัสดุ
นักวิชาการหรื ออาจารย์สอนด้านวิศวกรรมวัสดุในสถาบันการศึกษา
วิศวกรฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ในหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ
ประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3909800882312

รศ.

ชื่อ-สกุล

-

นายเล็ก สี คง

-

3839900057683

รศ.

นางศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร

--
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วุฒิการศึกษาระดับ
ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา) เกียรตินิยม,
ม.สงขลานคริ นทร์ , 2524
Cert. (Mineral Processing and Metallurgy), Tohoku
U., Japan, 2528
Cert. (High Technology Material Application (Fine
Ceramics, Composites, Metals)), JFCC, Japan,
2539
D. Eng. (Mineral Processing Tech.), Tohoku U.,
Japan, 2532
วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2531
M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of WisconsinMadison, U.S.A., 2537
Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of WisconsinMadison, U.S.A., 2541

3839900188362

ผศ.

นายธวัชชัย ปลูกผล

- วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ ,
2524
- M.Eng. (Geotechnical Engineering), AIT, 2530
- M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of Wisconsin Madison, U.S.A., 2539
- Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of WisconsinMadison, U.S.A., 2544

3840200736504

ผศ.

นายวิริยะ ทองเรื อง

- วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2533
- M.Sc. (Materials Science and Engineering),
New Jersey Institute of Technology, U.S.A., 2540
- Ph.D. (Materials Science and Eng.), North Carolina
State U., U.S.A., 2544

3909800558230

ผศ.

นายสุ ธรรม นิยมวาส

- วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2530
- M.Sc. (Materials Science and Engineering),
New Jersey Institute of Technology, U.S.A., 2540
- Ph.D. (Metallurgical and Materials Eng.),
U. of Alabama, U.S.A., 2544

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานน้ ามันที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และอนาคต ทาให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้อง
เตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานที่ยงั่ ยืน ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุข้ นั สู ง
ได้แก่ วัสดุตวั นายิง่ ยวดสาหรับรถไฟฟ้ าแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กถาวรพลังงานสู งเพื่อพัฒนาเป็ นมอเตอร์ แม่เหล็กถาวรสาหรับ
ขับเคลื่อนเครื่ องยนต์ และรถยนต์ วัสดุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์ เซลล์ที่มีประสิ ทธิภาพชนิดสารกึ่ง
ตัวนา หรื อชนิดสี ยอ้ มไวแสง สารตัวเร่ งที่ใช้ในการแยกน้ าให้เป็ นก๊าซไฮโดรเจน ที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสะอาดที่สาคัญ ตลอดจน
วัสดุที่ใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัยในรู ปของโลหะไฮไดรด์ ความต้องการในการพัฒนาวัสดุที่ใช้ใน
แบตเตอรี่ ที่มีความจุสูง ใช้เวลาชาร์ จไฟฟ้ าน้อย หรื อวัสดุที่ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง เป็ นต้น นอกจากนี้การพัฒนาวัสดุฉลาด เช่น
วัสดุ เพียโซอิเล็กทริ กเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานที่เปลี่ยนการสั่นจากความถี่ต่างๆ เป็ นไฟฟ้ าที่ใช้ในอุปกรณ์และเครื่ องมือขนาด
เล็ก และวัสดุโฟโตโครมิก หรื อเทอร์ โมโครมิก เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารจากการเปลี่ยนสี กลับไป-มา จากการ
กระตุน้ ของแสงและความร้อนนั้น ยังต้องอาศัยความรู ้ทางเทคโนโลยีวสั ดุข้ นั สู ง การประยุกต์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีนา
โนที่เกี่ยวกับวัสดุ ทาให้วสั ดุมีสมรรถนะสู งขึ้น เช่น ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรี ยท์ ี่ใช้ในจอแสดงผลที่ยดื หยุน่ เบา และ
บาง สาหรับโทรศัพท์มือถือ หรื อจอทีวี หรื ออื่นๆ เป็ นต้น
จากการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับอากาศ น้ า และของ
เสี ยที่เป็ นพิษ การใช้งานสิ นค้าที่ผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อาจปล่อยก๊าซเสี ยทาให้คุณภาพอากาศลดลง
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กระบวนการผลิตสะอาดและใช้วสั ดุอย่างปลอดภัย จึงได้รับความสนใจ ที่จะพัฒนาวัสดุเพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น วัสดุกรองไอเสี ยจากรถยนต์ ตัวเร่ งปฏิกิริยาอนุภาคขนาดระดับนาโน หรื อวัสดุโฟโตแคตะลิสต์ เพื่อช่วย
สลายสารอินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนในน้ าและอากาศ เป็ นต้น
จะเห็นว่าเทคโนโลยีวสั ดุ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ทางด้านพลังงาน สิ่ งแวดล้อม ที่ได้กล่าว
มาแล้ว ยังมีส่วนสาคัญต่องานทางด้านการสื่ อสาร ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การ
คมนาคม และงานด้านอื่นๆ เกือบทุกด้าน ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสาคัญในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีวสั ดุใหม่ๆ
เพื่อเป็ นฐานที่สาคัญ สาหรับการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อย่างจริ งจัง และให้ความสาคัญต่อการคุม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในรู ปของการจดสิ ทธิบตั ร ทาให้ประเทศไทยต้องเร่ งพัฒนาเทคโนโลยีวสั ดุ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ข้ นึ เองในประเทศเพื่อ
เป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงเป็ นบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญของภาควิชาฯ ที่จะต้องปรั บปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ สร้างองค์ความรู ้ข้ นั สู งทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ และผลิต
บัณฑิตระดับสู ง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
11.2. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
องค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ ช่วยยกระดับความเป็ นอยูข่ องสังคมให้มีมาตรฐานการครองชีพ และสุ ขภาพที่
ดีข้ นึ โดยส่ งเสริ มให้มีการนาวัสดุใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบาบัดสารพิษและเชื้อโรคที่เป็ นอันตรายจากน้ าและอากาศ ตลอด
จนมีวสั ดุการแพทย์ที่ทนั สมัยทาให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีความมัน่ คง โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การคมนาคมและการสื่ อสารที่สะดวกและรวดเร็ ว การพัฒนาวัสดุใหม่มาใช้ทางด้านการเกษตร เช่น การยืดอายุผกั และผลไม้
สด หรื อดอกไม้โดยอาศัยความรู ้วสั ดุข้ นั สู ง ในรู ปของฟิ ล์ม หรื อบรรจุภณั ฑ์ ทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรื อการเพิ่ม
มูลค่าของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม เช่น การสังเคราะห์นาโนซิ ลกิ าจากขี้เถ้าแกลบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก หรื อการ
ผลิตวัสดุเหลือทิ้งเป็ นเชื้อเพลิง เช่น การทาถ่านอัดก้อน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้เป็ นตัวอย่างของการนาองค์ความรู ้ทางด้านวัสดุมา
ใช้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตร จึงได้คานึงถึงการสร้างองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ ซึ่ งก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางสังคม ส่ งเสริ มให้มีอาชีพและงานทา และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับความเป็ นอยูแ่ ละมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ นึ โดยใช้แนวคิดของการนาเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ทางด้านการผลิตวัสดุและการใช้วสั ดุ ตลอดจนการ
กาจัดหรื อการรี ไซเคิลวัสดุอย่างมีระบบ ช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่าและ
เหมาะสม ตลอดจนสร้างค่านิ ยมให้รู้จกั รับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสังคม

12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้ง
ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ การพัฒนาหลักสู ตรจะมีการดาเนินต่อไปเพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการสู ง สามารถแก้ปัญหาและสร้ างองค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างเป็ นระบบ สามารถสร้าง
เทคโนโลยีของตนเองได้ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) และลดการนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรั บการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างภูมิคมุ ้ กันให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พ่ งึ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และแข่งขันได้กบั นานาอารยประเทศ
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12.2. ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบัน สอดรับกับสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นสังคมความรู ้ บนพื้นฐานพหุวฒั นธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผใู ้ ฝ่ รู ้ได้มีโอกาส
เข้าถึงความรู ้ในหลากหลายรู ปแบบ สร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ เครื อข่ายสากล
ผสมผสานและประยุกต์ความรู ้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตั ิสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บณ
ั ฑิต

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
- รายวิชาเลือกบางวิชาที่มีแผนทาวิจยั ร่ วมกับอุตสาหกรรม
- มีบางรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยภาควิชาอื่นหรื อคณะอื่น ที่จาเป็ นต่อการทาวิทยานิพนธ์
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรี ยน
- นักศึกษาหลักสู ตรอื่นสามารถเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
13.3. การบริหารจัดการ
- กาหนดให้อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาอื่นหรื อ
หลักสู ตรอื่น เพื่อบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามที่ระบุใน
หลักสู ตร
- กาหนดให้อาจารย์ผส
ู ้ อนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็ น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มุ่งผลิตวิศวกรรมมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมวัสดุที่
มีความรู ้และความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่ วนที่ทาจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม และ
วัสดุนาโน ตลอดจนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั วิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการ
ที่สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เป็ นที่ยอมรั บ พร้ อมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
เอื้ออาทรต่อสังคม
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจยั และนักวิชาการที่มีความรู ้ความ
ชานาญขั้น สู ง เป็ นผูน้ าทางวิ ชาการที่ สามารถผลิ ต งานวิ จัยที่ มีคุ ณภาพเป็ นที่ ย อมรั บ ทั้งในระดับ ชาติ แ ละระดับ สากล มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผูน้ าและที่พ่ ึงทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบตั ิงานได้ สามารถถ่ายทอด
และเชื่อมโยงความรู ้ให้แก่ผอู ้ ื่นเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
1.2 ความสาคัญ
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีดา้ นวิศ วกรรมวัสดุ ได้เ ข้า มามี บ ทบาทที่ สาคัญยิ่งส่ ว นหนึ่ งในการพัฒนาประเทศ ในด้า นการ
ศึกษาวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ร่ว มกับสาขาวิชาการอื่นๆ เป็ นจานวนมาก ไม่ว่ าทางด้า น
การแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน การทหาร เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมวัสดุ
ได้แทรกเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของสาขาวิชาการอื่นเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ปัจจุบนั ประเทศไทยมีความตื่นตัวและมีนโยบาย
ที่ชดั เจนในการสนับสนุ นและเร่ งรั ดการวิจัยในทุกๆ ด้าน และยังคงมีความต้องการนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุอยู่เป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะนักวิจยั ขั้นสู งที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริ ง เพื่อนาไปพัฒนาประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
รู ้จกั วิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
2) เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็ นนักวิจยั มืออาชีพที่มีศกั ยภาพมากพอที่จะทาการวิจัยและ
พัฒนา และรู ้ จัก ประยุก ต์อ งค์ค วามรู ้ ท างด้า นวิ ศ วกรรมวัส ดุ ใ ห้เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ งานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ
3) เพื่อผลิตวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต และปรั ชญาดุษ ฎีบณั ฑิตให้เป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานคุณวุฒิ

2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอน และการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
3. ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ประเทศไทย
1. พัฒนาหลักสู ตร โดยมีพ้นื ฐานจากความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

1. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วม
ประชุมวิชาการ
2. สนับสนุนการดูงาน การหาโจทย์วจิ ยั
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ รวมถึง
ชุมชน เพื่อกาหนดหัวข้อวิจยั และการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. รายงานผลการดาเนินการและการ
ประเมินหลักสู ตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. รายงานผลการดาเนินการและการ
ประเมินหลักสู ตร
1. จานวนวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคม
2. ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิที่มา
จากภาคอุตสาหกรรม
1. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุม
วิชาการ
2. จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่เป็ นที่ยอมรับ
3. จานวนครั้งต่ออาจารย์ในการดูงาน
หรื อประชุมเพื่อหาโจทย์วิจยั

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึ กษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์
ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึ กษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
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2.2 คุณสมบั ติหรือของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 หลักสู ตรระดับปริญญาโท
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
- เป็ นผูส
้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนในระดับดีมาก หรื อมีผลงานวิจยั
- คุณสมบัติหรื ออื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
- เป็ นผูส
้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนในระดับดี
- คุณสมบัติหรื ออื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.2.2 หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรแบบ 1.1
- เป็ นผูท
้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นผูท
้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแบบที่มีการทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยมีผลการเรี ยนใน
ระดับดีมาก หรื อมีผลงานวิจยั
- คุณสมบัติหรื ออื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 2.1
- เป็ นผูท
้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นผูท
้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแบบที่มีการศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
เป็ นผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแบบที่มีการศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ โดยมีผลการ
เรี ยนในระดับดีมาก
- คุณสมบัติหรื ออื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 2.2
- เป็ นผูท
้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีผลการเรี ยนในระดับดีมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรื อ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติหรื ออื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.3 ปัญหาของนักศึ กษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรปริ ญญาโท ที่ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ
หรื อเทียบเท่า อาจไม่มีพ้นื ฐานความรู ้อย่างเพียงพอที่จะเรี ยนในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
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นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรปริ ญญาเอก ที่ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรม
วัสดุหรื อเทียบเท่า อาจไม่มีพ้นื ฐานความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอที่จะเรี ยนในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึ กษาในหัวข้ อ 2.3
- มีการสอบเพื่อวัดความรู ้ของนักศึกษา
- นักศึกษาจะต้องแนบผลการสอบ PSU-GET หรื อเทียบเท่า ในการสมัครเข้าเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้
ในการพิจารณาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาที่มีพ้นื ฐานไม่เพียงพอ จะกาหนดให้เรี ยนบางรายวิชาเพือ่ ปรับพื้นฐานที่เหมาะสมตามความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโดยไม่นบั หน่วยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนนักศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2555
15
15
-

2556
15
15
30
-

ปี การศึกษา
2557
2558
15
15
15
15
30
30
15
15

2559
15
15
30
15

2556
5
5
10
-

ปี การศึกษา
2557
2558
5
5
5
5
5
5
15
15
5

2559
5
5
5
15
5

2.5.2 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2555
5
5
-

2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จ่ายดาเนินการในการผลิตบัณฑิตปริ ญญาโท ประมาณคนละ 220,000 บาท โดยใช้จากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ค่าใช้จ่ายดาเนินการในการผลิตบัณฑิตปริ ญญาเอก ประมาณคนละ 360,000 บาท สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญาโท และ
480,000 บาท สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี โดยใช้จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
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2.7 ระบบการศึ กษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ านสื่ อสิ่ งพิมพ เป นหลัก
 แบบทางไกลผ านสื่ อแพร ภาพและเสี ยงเป นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส เป นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร เนต
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตรนี้เปิ ดสอนเฉพาะแผน ก แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ซึ่ งเป็ นแผนการ
ศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ดงั นี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
- แผน ก แบบ ก 1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่า
จะสาเร็จการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่ นับหน่ วยกิต
3.2 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสู ตรนี้มี 3 แบบ คือ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ซึ่ งเป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทา
วิทยานิพนธ์ดงั นี้
3.2.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
- แบบ 1.1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
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-

แบบ 2.2 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต

3.2.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

แบบ 1.1
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
3.3 รายวิชา
3.3.1 รายวิชาสั มมนา
238-680
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาโท)
Seminar in Materials Engineering (Master Program)
238-780
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาเอก)
Seminar in Materials Engineering (Ph.D. Program)

4(0-4-8)
6(0-6-12)

3.3.2 หมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสู ตร ป.โท แผน ก แบบ ก 2 และ ป.เอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
3(3-0-6)
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
238-500 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Mechanical Behavior of Materials
3.3.3 หมวดวิชาเลือก สาหรับหลักสู ตร หลักสู ตร ป.โท แผน ก แบบ ก 2 และ ป.เอก แบบ 2.1 และ 2.2
1) กลุ่มวิชาโลหะและวัสดุ
235-521 กระบวนการแร่ ทองคา
3(3-0-6)
Gold Ore Processing
238-501 โลหกรรมกายภาพขั้นสู ง
3(3-0-6)

Advanced Physical Metallurgy
238-502

กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุข้ นั สู ง

3(3-0-6)

Advanced Materials Processing and Materials Selection
238-503

อุณหพลศาสตร์ ข้ นั สู งของวัสดุ

3(3-0-6)

Advanced Thermodynamics of Materials
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238-504

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

3(3-0-6)

Materials Characterization by Electron Microscope
238-505

โลหกรรมวัสดุผง

3(3-0-6)

Powder Metallurgy
238-506

การหล่อโลหะขั้นสู ง

3(3-0-6)

Advanced Metal Casting
238-507

การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสู ง

3(3-0-6)

Advanced Welding and Joining
238-508

วิศวกรรมผิว

3(3-0-6)

Surface Engineering
238-509

กระบวนการและการสังเคราะห์วสั ดุข้ นั สู ง

3(3-0-6)

Processing and Synthesis of Advanced Materials
238-521

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 1
Special Topics in Metals and Materials Engineering I
238-522 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 2
Special Topics in Metals and Materials Engineering II
238-523 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 3
Special Topics in Metals and Materials Engineering III
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
238-531 การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์
Synthesis of Inorganic Material
238-532 วัสดุสาหรับการประยุกต์ทางก่อสร้าง
Materials for Construction Applications
238-533 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสู ง
Advanced Engineering Ceramic
238-541 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 1
Special Topics in Ceramics Technology I
238-542 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 2
Special Topics in Ceramics Technology II
238-543 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 3
Special Topics in Ceramics Technology III
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
238-551 วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์
Rheology of Polymeric Fluids

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

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

3(3-0-6)
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238-552
238-553
238-554
238-555
238-561
238-562
238-563

พอลิเมอร์ ผสม
Polymer Blends
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม
Structure and Properties of Composite Materials
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ข้ นั สู ง
Advanced Polymer Engineering
วิศวกรรมยาง
Rubber Engineering
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 1
Special Topics in Polymers and Composites Technology I
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 2
Special Topics in Polymers and Composites Technology II
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 3
Special Topics in Polymers and Composites Technology III

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

4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
238-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
Nanomaterials and their Applications
238-572 การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
3(3-0-6)
Synthesis of Nanomaterials
238-573 การผลิตและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน
3(3-0-6)
Nanoscale Fabrication and Devices
238-574 การหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน
3(3-0-6)
Nanoscale Characterization
238-575 เทคโนโลยีท่อนาโนคาร์ บอนและกราฟี น
3(3-0-6)
Carbon Nanotube and Graphene Technologies
238-576 วัสดุข้ นั สู งและวัสดุนาโน
3(3-0-6)
Advanced Materials and Nanomaterials
238-577 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 1
3(3-0-6)
Special Topics in Nanotechnology I
238-578 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 2
3(3-0-6)
Special Topics in Nanotechnology II
238-579 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 3
3(3-0-6)
Special Topics in Nanotechnology III
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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3.3.4 วิทยานิพนธ์ ป.โท
238-890 วิทยานิพนธ์
Thesis
238-891 วิทยานิพนธ์
Thesis

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

3.3.5 วิทยานิพนธ์ ป.เอก
238-990 วิทยานิพนธ์
Thesis
238-991 วิทยานิพนธ์
Thesis

48(0-144-0)
36(0-108-0)

3.3.6 คาอธิบายความหมายรหัสวิชาและหน่ วยกิต
สรุ ปรายวิชาประกอบด้วยรหัสรายวิชา ซึ่ งเป็ นหมายเลขประจารายวิ ชานั้นๆ และคาอธิบายรายวิชาซึ่ งสรุ ปเนื้อหา
เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีตวั เลขซึ่ งแสดงจานวนหน่วยกิตและปริ มาณการเรี ยนการสอนของรายวิชา
นั้นๆ เช่น 3(2-2-5) หมายถึง 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยการบรรยาย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ การปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์
และการศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์
รหัสรายวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก เขียนในลักษณะเลข 3 ตัวแรกทางซ้ายมือเป็ นรหัสประจา
ภาควิชา สาหรับภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ รหัสคือ 238 ส่ วนเลขอีก 3 ตัว ถัดมาเป็ นรหัสประจารายวิชา ซึ่ งมี
ความหมายดังต่อไปนี้
ตัวแรก หรื อหลักร้อย
5xy คือรายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหลักสู ตรปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ปริ ญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
6xy คือ รายวิชาสัมมนา ในหลักสู ตรปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
7xy คือ รายวิชาสัมมนา ในหลักสู ตรปริ ญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
8xy คือ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในหลักสู ตรปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
9xy คือ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในหลักสู ตรปริ ญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ตัวที่สองหรื อหลักสิ บ
0 - 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
3 - 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
5 - 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
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3.4 แผนการศึกษา
3.4.1 หลักสู ตรปริญญาโท
3.4.1.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1
238-680
238-890

238-680
238-890

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
238-890 วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
238-890 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
3.4.1.2 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1
238-680

238-680
238-891

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
วิชาเลือก
238-891 วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
238-891 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
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3.4.2 หลักสู ตรปริญญาเอก
3.4.2.1 หลักสู ตรแบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปี ที่ 1
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปี ที่ 2
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปี ที่ 3
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
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3.4.2.2 หลักสู ตรแบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปี ที่ 1
238-780

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รวม

1 หน่วยกิต*
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิชาเลือก
238-991 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ปี ที่ 2
238-780
238-991

238-780
238-991

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-991 วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-991 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
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3.4.2.3 หลักสู ตรแบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี ที่ 1
238-780

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รวม

1 หน่วยกิต*
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรม
วัสดุ (ปริ ญญาเอก)
วิชาเลือก
รวม

1 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปี ที่ 2
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปี ที่ 3
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปี ที่ 4
238-780
238-990

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238-990 วิทยานิพนธ์
รวม

1 หน่วยกิต*
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

หมายเหตุ (*) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
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3.5 อาจารย์
3.5.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1*

3909800882312

รศ.

นายเล็ก สี คง

2*

3839900057683

รศ.

นางศิริกุล วิสุทธิ์ เมธางกูร

3*

3839900188362

ผศ.

นายธวัชชัย ปลูกผล

4*

3840200736504

ผศ.

นายวิริยะ ทองเรื อง

5*

3909800558230

ผศ.

นายสุ ธรรม นิยมวาส

* หมายถึง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
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วุฒิทางการศึกษาระดับ
ภาระงาน
ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา),สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา, สอนและ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
ผลงานทาง
วิชาการ
- - วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา) เกียรตินิยม, ดูภาคผนวก
ม สงขลานคริ นทร์, 2524
จ
- Cert. (Mineral Processing and Metallurgy),
, Tohoku U., Japan, 2528
- - Cert. (High Technology Material Application
(Fine Ceramics, Composites, Metals)), JFCC,
Japan, 2539
- - D. Eng. (Mineral Processing Tech.), Tohoku
U., Japan, 2532
- วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์, 2531
ดูภาคผนวก
- - M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of
จ
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2537
- - Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2541
- วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา), ม.สงขลา
ดูภาคผนวก
นคริ นทร์, 2524
จ
- M.Eng. (Geotechnical Engineering),AIT, 2530
- - M.Sc. (Metallurgical Engineering), U. of
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2539
- - Ph.D. (Metallurgical Engineering), U. of
Wisconsin-Madison, U.S.A., 2544
- วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์, 2533
ดูภาคผนวก
- - M.Sc. (Materials Science and Engineering),
จ
New Jersey Institute of Technology, U.S.A.,
2540
- - Ph.D. (Materials Science and Eng.), North
C Carolina State U., U.S.A., 2544
- วศ.บ. (เครื่ องกล), ม.สงขลานคริ นทร์, 2530
ดูภาคผนวก
- - M.Sc. (Materials Science and Engineering),
จ
New Jersey Institute of Technology, U.S.A.,
2540
- Ph.D. (Metallurgical and Materials Eng.), U. of
Alabama, U.S.A., 2544

3.5.2 อาจารย์ผ้ ูสอน
ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิทางการศึกษาระดับ
ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่สาเร็ จ
การศึกษา, ปี ที่สาเร็ จการศึกษา

1

3909800880093

รศ.

นางกัลยาณี คุปตานนท์

2

3449900235089

รศ.

นายเจษฎา วรรณสิ นธุ ์

3

3101202937385

รศ.

นายดนุพล ตันนโยภาส

4

3909800882053

รศ.

นายพิษณุ บุญนวล

5

3920600208814

รศ.

นายสุ รพล อารี ยก์ ุล

6

3920300412025

ผศ.

นางนภิสพร มีมงคล

7

3101700535076

ผศ.

นางสาววีรวรรณ สุ ทธิ ศรี ปก
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- วท.บ. (เคมี), ม.เชี ยงใหม่ , 2519
- วท.ม. (อนินทรี ยเ์ คมี), ม.เชียงใหม่ , 2521
- D.E.A. (Organometallic Chem.), U. Paul
Sabatier, France, 2529
- B.S.E, Materials Science and Engineering
(Summa Cum Laude), Case Western Reserve
U., U.S.A., 2543
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
MIT, U.S.A., 2547
- วท.บ. (ธรณี เทคนิค), ม.ขอนแก่น, 2523
- วท.ม. (ธรณี วิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2528
- DESS (Remote Sensing), U. Paris VI, France,
2531
- Dr. de l’Universite Bordeaux I (Applied
Geology), U. Bordeaux I , France, 2535
- วศ.บ. (เหมืองแร่ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2518
- M.E. (Mining Engineering), U. of New South
Wales, Australia, 2524
- Cert. (Coal Mining Technology), USSR, 2527
- Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania
State U., U.S.A., 2536
- วท.บ. (ธรณี วิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2513
- Dip. (Mining Exploration), I.T.C. The
Netherlands, 2520
- Ph.D. (Applied Geology), U. of New South
Wales, Australia, 2529
- วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2528
- วศ.ม. (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2534
- Ph.D. (Materials Engineering), Illinois
Institute of Tech., U.S.A., 2544
- B.Eng. (Materials Science and Engineering),
Imperial College London, U.K., 2540
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Imperial College London, U.K., 2545

ภาระงาน
สอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

ดูภาคผนวก
ฉ

8

3800101549072

9

3920600272709

ผศ.

นายประภาศ เมืองจันทร์บุรี

อาจารย์ นายวิษณุ ราชเพ็ชร

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.สงขลา
ดูภาคผนวก
นคริ นทร์, 2533
ฉ
- M.Eng. (Mechanical Engineering), Nagaoka
U. of Technology, Japan, 2540
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
U. of Liverpool, U.K., 2548
- วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา), เกียรตินิยม, ดูภาคผนวก
ม.สงขลานคริ นทร์, 2540
ฉ
- D.E.A. (Materials Science and Engineering),
Institut National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2546
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Institut National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2550

4. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุกคนต้องมีหวั ข้องานวิจยั ของตนเอง โดยเป็ นการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมวัสดุ
ภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาจากอาจารย์ผคู ้ วบคุม
มีขอบเขตการวิจยั และแผนการทางานที่ชดั เจน
มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรู ปแบบที่กาหนด เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.1 คาอธิบายโดยย่ อ
เป็ นงานวิจยั เชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หรื อการนาความรู ้ทางด้านวิศวกรรมวัสดุไป
ประยุกต์ ใช้วิจยั ร่ วมกับสาขาวิชาการด้านอื่นๆ อันจะนาไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง
4.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้
1) สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินงานในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์หรื อโครงการทางวิชาการอย่าง
เป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสื บค้น
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
3) สามารถดาเนินงานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ระเบียบวิธีวิจยั และการ
วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู ้เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สาคัญ
4) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้การสื่ อสารด้วยการบรรยายและการเขียน รวมทั้งสามารถนาเสนอรายงาน
แบบเป็ นทางการได้ดี
5) สามารถสื บค้น ตีความ และใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปัญหาหรื อจัดการกับบริ บทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมวัสดุ
6) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
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4.3 ช่ วงเวลา
4.3.1 หลักสู ตรระดับปริญญาโท
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.3.2 หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
- หลักสู ตรแบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3
- หลักสู ตรแบบ 2.1
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3
- หลักสู ตรแบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
3.4 จานวนหน่ วยกิต
4.4.1 หลักสู ตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 18 หน่วยกิต
4.4.2 หลักสู ตรปริญญาเอก
- แบบ 1.1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
- แบบ 2.2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
1) หลักสู ตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
2) นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ภายในปี การศึกษาแรก
3) สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโทควรสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายในปี การศึกษาแรก
4) สาหรับนักศึกษาปริ ญญาเอกควรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 3 ภาคการศึกษา
แรก และควรสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน 4 ภาคการศึกษาของการเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์
4.6 กระบวนการติดตามและประเมินผล
1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงการทา
วิทยานิพนธ์ให้กบั คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
2) ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) ต้องส่ งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กาหนด
4) ข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.
2.
3.

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ฝึ กทักษะการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
ฝึ กทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษ
บังคับเรี ยนผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ มการใช้
ภาษาอังกฤษ
ร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรื อฝึ กงานใน
ต่างประเทศ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์
จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
สื บค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรี ยนแบบ
e-learning
จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
สนับสนุนการร่ วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่งในการเรี ยนการสอน และการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่น
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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4) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) จัดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจยั ที่มุ่งเน้น การสื บค้น การอ้างอิง และกระบวนการวิจยั ที่ถูกต้องเหมาะสม
2) จัดให้มีวิชาสัมมนา ซึ่ งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างอิสระ
3) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) กาหนดกรอบเวลาในการส่ งรายงานความก้าวหน้า 5 วันทาการก่อนวันรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งเข้า
ฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่องานของนักศึกษาผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม
5) กาหนดให้นกั ศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมของภาควิชา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจาก ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในกระบวนการวิจยั และการอ้างอิงผลงานอย่างเหมาะสม
2) ประเมินจากการอภิปรายภายในห้องสัมมนา และการรายงานความก้าวหน้าวิ ทยานิพนธ์
3) ประเมินจากการตรงต่อเวลา การแต่งกาย และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
ภาควิชา
4) ประเมินจากการส่ งรายงานความก้าวหน้าตรงเวลา และการมีส่วนร่ วมในการรายงานความก้าวหน้า
5) ประเมินจากกิจกรรมที่นกั ศึกษาได้จดั ขึ้น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์ ทางสาขา
วิศวกรรมวัสดุ
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ ทางสาขาวิศวกรรมวัสดุ
3) มีความสามารถในการวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนินการในการทาการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ ใช้ศาสตร์ และบูรณาการได้อย่างมีประสิ ทธิผล
5) *มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านความรู้
1) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ
2) จัดให้มีการสื บค้นและรายงานความก้าวหน้าใหม่ในศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ ในวิชาสัมมนา
3) จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อย่างเป็ นระบบ ในทุกรายวิชา
4) ทาวิทยานิพนธ์ที่มีการสื บค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานวิจยั
5) ทาวิทยานิพนธ์ที่มีการสื บค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุ่ม การเสนอความคิดเห็น
3) ประเมินจากโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าของงาน
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4) ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ
5) ประเมินจากการเขียนผลงานทางวิชาการระดับวารสารนานาชาติ
หมายเหตุ * ผลการเรี ยนรู้ที่ต้องมีในระดับปริญญาเอก
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด
2) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้
เดิม
3) *มีความสามารถในการคาดคะเนและการทานายอนาคต
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อย่างเป็ นระบบ ในทุกรายวิชา
2) จัดให้มีการทาวิทยานิพนธ์ที่เน้นการคิดเชื่อมโยง การคิดรวบยอด การคาดคะเนแนวโน้มของเทคโนโลยี
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการสอบในรายวิชา
2) ประเมินจากผลการปฏิบตั ิงานจริ งจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
หมายเหตุ * ผลการเรี ยนรู้ที่ต้องมีในระดับปริญญาเอก
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่มีความเชี่ยวชาญสู ง
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความรับผิดชอบ
1) มีการมอบหมายงานในรายวิชา ในกิจกรรมของภาควิชา และหน้าที่รับผิดชอบในภาควิชา
2) มีการมอบหมายงานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชา
ต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2) การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม
2) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การเขียน ในระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
3) จัดประสบการณ์ ให้ผู ้เรี ย นนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินจากทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน
3) ประเมินจากทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
5) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่น
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์ ทางสาขา
วิศวกรรมวัสดุ
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ ทางสาขาวิศวกรรมวัสดุ
3) มีความสามารถในการวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนินการในการทาการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ ใช้ศาสตร์ และบูรณาการได้อย่างมีประสิ ทธิผล

30

5) มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด
2) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้
เดิม
3) มีความสามารถในการคาดคะเนและการทานายอนาคต
3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่มีความเชี่ยวชาญสู ง
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาสั มมนา
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาโท)
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาเอก)
หมวดวิชาบังคับ
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ
238-500 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สู ง
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
235-521 กระบวนการแร่ ทองคา
238-501 โลหกรรมกายภาพขั้นสู ง
238-502 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุ
ขั้นสู ง
238-503 อุณหพลศาสตร์ ข้ นั สู งของวัสดุ
238-504 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุดว้ ยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ
1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

238-505 โลหกรรมวัสดุผง
238-506 การหล่อโลหะขั้นสู ง
238-507 การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสู ง
238-508 วิศวกรรมผิว
238-509 กระบวนการและการสังเคราะห์วสั ดุข้ นั
สู ง
238-521 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 1
238-522 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 2
238-523 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
238-531 การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์
238-532 วัสดุสาหรับการประยุกต์ทางก่อสร้าง
238-533 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสู ง
238-541 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 1
238-542 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 2
238-543 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 3

2

2. ความรู้
3

5

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ

1

1

3

4

1

2

2

























































































































































































































































































2

3

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
238-551 วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์
238-552 พอลิเมอร์ ผสม
238-553 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม
238-554 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ข้ นั สู ง
238-555 วิศวกรรมยาง
238-561 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม 1
238-562 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม 2
238-563 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม 3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
238-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
238-572 การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
238-573 การผลิตและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
3

3

4

1

2

5

1

2

3

1
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3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2
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4

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

238-574
238-575
238-576
238-577
238-578
238-579

การหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน
เทคโนโลยีท่อนาโนคาร์ บอนและกราฟี น
วัสดุข้ นั สู งและวัสดุนาโน
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 1
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 2
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 3

238-890
238-891
238-990
238-991

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
3

4

5

1

2

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ

3

4

1

2

1























































2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1)
2)
3)
4)

ประเมินจากผลการเรี ยนและผลการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนาเสนอ การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ ทั้งด้านจานวนและคุณภาพต่อจานวนนักศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมของรายวิชาตามหลักสู ตรไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และ
- นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานวิจยั ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง
- นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง หรื อผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ
- เกณฑ์อื่นๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
- ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสู ตรไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1
ครั้ง และ
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่ นฐานข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะได้
ให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง และ
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- เกณฑ์อื่นๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 6. การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเตรี ยมการในระดับคณะ
1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครู มือ
อาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งครอบคลุมทักษะการจัดการเรี ยน
การสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสู ง การผลิตสื่ อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบ active
learning
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายราย
เดือนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และทาวิจยั
การพัฒนาระดับคณะ
1) คณะให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) คณะมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และทาวิจยั
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางในการบริ หารหลักสู ตรดังนี้
(1) หลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตามคาแนะนาของหัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ โดยมี
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
(2) มีการประเมินหลักสู ตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
(3) การจัดการเรี ยนการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสู ตร ทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา
เพื่อนาไปปรับปรุ งและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ์
(4) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์สามารถดาเนินได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางดังนี้
- นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรก
- นักศึกษาควรนาเสนอและสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ภายในปี การศึกษาแรก และจะต้องนาเสนอ
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
1.2 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางในการบริ หารหลักสู ตรดังนี้
(1) หลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตามคาแนะนาของหัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ โดยมี
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
(2) มีการประเมินหลักสู ตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
(3) การจัดการเรี ยนการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสู ตร ทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา
เพื่อนาไปปรับปรุ งและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ์
(4) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์สามารถดาเนินได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางดังนี้
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-

นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรก
นักศึกษาทุกคนควรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในปี การศึกษาแรก
นักศึกษาควรนาเสนอและสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ภายใน 4 ภาคการศึกษาของการเรี ยนวิชา
วิทยานิพนธ์ และจะต้องนาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์

2. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการเรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ นวิจยั และกิจกรรมด้านวิชาการ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
หลักสู ตรได้จดั ทรัพยากรเพื่อเอื้ออานวยต่อการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั แยกเป็ นห้องปฏิบตั ิการดังนี้
- ห้องตรวจจาแนกวัสดุผง
- ห้องเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ
- ห้องตรวจสอบโครงสร้างวัสดุ และตรวจวิเคราะห์ดว้ ยภาพ (Image analyzer)
- ห้องตรวจสอบสมบัติแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบโดยไม่ทาลาย
- ห้องตรวจสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermal analysis)
- ห้องวิจยั กระบวนการโลหะ และวัสดุผง
- ห้องวิจยั วัสดุเซรามิก และวัสดุผสม
- ห้องวิจยั กระบวนการไฟฟ้ า-เคมี และการเสื่ อมสภาพของวัสดุ
- ห้องวิจยั วัสดุนาโน
- ห้องวิจยั การออกแบบแม่พิมพ์
- ห้องทดสอบทางกล และทางกายภาพ
- ห้องวิจยั กระบวนการยางและพลาสติก
- ห้องผสมยาง
- ห้องวิจยั ทางเคมีของยาง
- ห้องวิจยั ผลิตภัณฑ์ยาง
- ห้องประดิษฐ์และสร้าง (Mini Shop)
- ห้องค้นคว้าข้อมูลวิจยั ประสานงานวิจยั และประชาสัมพันธ์
โดยมีครุ ภณ
ั ฑ์แบ่งเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. เครื่องมือทดสอบและตรวจจาแนกวัสดุ
1) การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและวิเคราะห์ระดับจุลภาค ได้แก่ SEM, TEM, EDX, XRD, EPMA,
image analyzer
2) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ AA, ICP, EPMA, XRF, NMR
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3) การวิเคราะห์ทางความร้อน DTA, DSC, automatic bomb calorimeter
4) เครื่ องทดสอบสมบัติเชิงกล UTM (universal testing machine), point load tester, shear tester,
hardness tester และเครื่ องทดสอบวัสดุก่อสร้าง
5) เครื่ องทดสอบแบบไม่ทาลาย
- เครื่ องลอกลายแบบ Replica
- เครื่ องตรวจสอบรอยร้าวด้วยแม่เหล็ก
- เครื่ องวัดความหนาของผิวเคลือบ
- เครื่ องวัดความขาวและความขาวสว่าง
- เครื่ องตรวจสอบรอยร้าวบนโลหะแบบอัลตราโซนิก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
6) เครื่ องวัดสมบัติทางกายภาพ
- เครื่ องวัดความหนาแน่นที่แท้จริ ง
- เครื่ องวัดขนาดของอนุภาคขนาดละเอียด
- ตะแกรงมาตรฐานวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค
- เครื่ องแยกแร่ แม่เหล็กและไฟฟ้ าสถิต
- เครื่ องวัดความพรุ นและพื้นที่ผิว
- เครื่ องวัดอุณหภูมิสูง
7) เครื่ องเตรี ยมวัสดุผง ได้แก่ เครื่ องบดแบบจอว์ เครื่ องบดแบบบอลล์มิลล์ เครื่ องบดแบบสัน่ เครื่ อง
บดแบบจาร์ มิลล์ เครื่ องบดแบบเจ๊ตมิลล์ และเครื่ องบดแบบพลานาทอรี มิลล์ เป็ นต้น
8) ชุดศึกษา Metallography ได้แก่ เครื่ องตัดตัวอย่างเป็ นแผ่น เครื่ องขัดตัวอย่าง เครื่ องเมาต์ตวั อย่าง
และชุดน้ ายา กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรส์ กล้องจุลทรรศน์แบบ
ไบรท์ฟิลด์และดาร์ คฟิ ลด์ เป็ นต้น
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรรมวัสดุ
1) เครื่ องมือขึ้นรู ปวัสดุ ได้แก่
- extruder
- injection molding (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- เครื่ องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- เครื่ องอัดไฮดรอลิก
- เครื่ องหล่อเหวี่ยงพร้อมอุปกรณ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- เตาเผาเซรามิก และเตาเผาอุณหภูมิสูง
- เตาหลอมโลหะชนิดเหนี่ยวนา (induction furnace)
- เครื่ องสัน่ ทาความสะอาดชิน้ งานแบบอัลตราโซนิก
- เครื่ องผลิตวัสดุผงชนิด Atomizer
2) เครื่ องทดสอบการเสื่ อมสภาพของวัสดุ ได้แก่
- เครื่ องทดสอบความล้า (fatigue)
- เครื่ องทดสอบการคืบ (creep)
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3. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์ แวร์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการออกแบบวัสดุ เทอร์ โมไดนามิกส์และเฟสของวัสดุ เฟสไดอะแกรม
- CAD/CAM (วิศวกรรมอุตสาหการ)
4. ครุภัณฑ์ ที่อยู่ระหว่ างดาเนินการจัดหา
1) เครื่ องวัดสมบัติทางแม่เหล็กและไฟฟ้ า
2) เครื่ องมือเคลือบผิววัสดุ เช่น CVC, PVD, Sputtering devices หรื อ plasma spray
3) เครื่ องทดสอบการกัดกร่ อน (corrosion)
4) เครื่ องทดสอบสมบัติเชิงกลชนิด namoindentator
5) เครื่ องวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ AA และ ICP
6) เครื่ องวัดสี
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดสรรงบประมาณ จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2) อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่อหนังสื อ สื่ อ ตาราและทรัพยากรการเรี ยนการสอน ไปยังคณะกรรมการ
วางแผน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อ ง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมวัสดุ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส วนร วมของคณาจารย ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อนจะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจน
ปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต งตั้งคณาจารย พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถใน
รายวิชาที่จะแต่งตั้งและความจาเป็ น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย และมีสัดส่ วนต่อคณาจารย์ในหลักสู ตร ไม่เกินร้อยละ 30
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4. การบริหารบุ คลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู เพื่อการปฏิบัติงาน
ต้องเข้ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให คาปรึกษาด านวิชาการ และอื่นๆ แก นักศึกษา
1) หลักสู ตรจัดให้นกั ศึกษามีอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้ งั แต่ก่อนการรับเข้าศึกษา
2) เมื่อเข้าศึกษาแล้วหลักสู ตรจัดให้นกั ศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3) หลักสู ตรมีการแนะนาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อการทาวิทยานิพนธ์และแนะนาแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน
5.2 การอุทธรณ ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือ ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรและการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจยั หรื อการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอก
2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้พฒ
ั นาบัณฑิตศึกษาในสาขา
3) มีการติดตามบัณฑิตทุก ปี การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร
7. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
7.1 ระดับปริญญาโท
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
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ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5









































ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อคุณภาพ
หลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5









































































7.1 ระดับปริญญาเอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

43

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5



















































ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5



























































6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อคุณภาพ
หลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1)
2)
3)
4)
5)

ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
ประเมินโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา
ประเมินจากผลการเรี ยนและผลการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนาเสนอ การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ ทั้งด้านจานวนและคุณภาพต่อจานวนนักศึกษา

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในปี นั้นๆ
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3) ประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก

3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร และ
กลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์ การสอน
4) ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน ตามผลการประเมินและข้อแนะนา
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 1 ตารางสรุ ปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิกบั การดาเนินการของกรรมการร่ าง
หลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรั ชญาดุฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ 0309/2554 และ 0308/2554
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ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
1. รายวิชาสั มมนา
238-680 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาโท)
4(0-4-8)
Seminar in Materials Engineering (Master Program)
การค้น คว้า จากห้อ งสมุ ดและแหล่ งอื่ น ๆ เพื่ อ หาข้อ มู ล และความก้า วหน้า ทางวิ ชาการ ในหัว ข้อ ทาง
วิศวกรรมวัสดุหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in materials
engineering and related areas; Participation in presentation and discussion in department seminar
238-780 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ (ปริ ญญาเอก)
6(0-6-12)
Seminar in Materials Engineering (Ph.D. Program)
การค้น คว้า จากห้อ งสมุ ดและแหล่ งอื่ น ๆ เพื่ อ หาข้อ มู ล และความก้า วหน้า ทางวิ ชาการ ในหัว ข้อ ทาง
วิศวกรรมวัสดุหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in materials
engineering and related areas; Participation in presentation and discussion in department seminar
2. หมวดวิชาบังคับ
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
3(3-0-6)
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
องค์ประกอบของการวิจยั โจทย์วจิ ยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั
หลักการทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการวิจยั กรณี ศกึ ษา จริ ยธรรมวิจยั
Research composition; Research problem in mining and materials engineering; Development of research
proposal; Statistical principles and computer program used for research; Case studies research ethics
238-500 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Mechanical Behavior of Materials
หลักการสาคัญของการเปลี่ยนรู ปแบบอิลาสติกและพลาสติก การแตกหัก การคืบ และการล้า กรณี ศึกษาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุวิศวกรรม โลหะและโลหะผสม พอลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม และวัสดุชีวภาพ
Principles of elastic and plastic deformation, fracture, creep and fatigue; case studies related to
mechanical behavior of engineering materials, metals and alloys, polymers, ceramics, composites, and bio-materials
3. หมวดวิชาเลือก
3.1. กลุ่มวิชาโลหะและวัสดุ
235-521 กระบวนการแร่ ทองคา
3(3-0-6)
Gold Ore Processing
ภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทองคา แหล่งแร่ และแร่ วิทยา การแต่งแร่ ทองคาขั้นต้น เคมีพ้ืนผิว
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ด้านการลอยแร่ ทฤษฎี การลอยแร่ จลนศาสตร์ การลอยแร่ กรณี ตัวอย่างเรื่ องการลอยแร่ ในการทาเหมืองทองค า
หลักการทางไฟฟ้ าเคมีเกี่ยวกับการละลายแร่ กระบวนการไซยาไนด์ สาหรั บสิ นแร่ ทองคา จลนศาสตร์ การละลายแร่
ทองคา ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและการควบคุม กรณี ศึกษา
Overview on gold mining industry; Ore deposit and mineralogy; Preconcentration of gold ore; Surface
chemistry of flotation. Flotation theory; Flotation kinetics; Case studies on flotation in gold mining. Electrochemistry
of leaching; Gold ore cyanidation; Kinetics of gold ore dissolution; Non-cyanide processes; Environmental impacts
and controls; Case studies.
238-501 โลหกรรมกายภาพขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Physical Metallurgy
ทบทวนความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับพันธะ ผลึก และความบกพร่ องในผลึก อิทธิพลของความบกพร่ องและ
อันตรกริ ยาที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ความสมดุลของเฟส
และการเปลี่ยนเฟส จลนศาสตร์ ของการเปลี่ยนแปลง
Review of bonding; Crystals and defects; The role of defects and their interactions with the
microstructure of materials; Relationships between structure and resultant properties; Phase equilibria and phase
transformation; Kinetics of phase transformations
238-502 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Materials Processing and Materials Selection
หลักการสาคัญของการเลือกวัสดุและการประยุกต์ กรณี ศึกษาที่เลือกจากงานปฏิบตั ิทางวิศวกรรม วิธี
การศึกษาย้อนรอยการผลิต
Principles of materials selection and application in case studies selected from engineering
practice; Reverse manufacturing methodology
238-503 อุณหพลศาสตร์ ข้ นั สู งของวัสดุ
3(3-0-6)
Advanced Thermodynamics of Materials
กฎของอุณหพลศาสตร์ ของระบบที่เป็ นแก๊ส ของเหลว ของแข็งและผลึก ความสมดุล และความ
เสถียรภาพของระบบ การนาความรู ้ทางอุณหพลศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาจริ งในทางปฏิบตั ิ
The laws of thermodynamics of gas, liquid, solid and crystalline systems; Phase equilibria and phase
stability of systems; Applications of thermodynamics theory to real problems
238-504 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3(3-0-6)
Materials Characterization by Electron Microscope
ทัศนศาสตร์ อิเล็กตรอน ผลกระทบกระทัง่ ระหว่างกันของลาอิเล็กตรอนกับตัวอย่าง การสร้างภาพจาลอง
ในกล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด บทบาทของตัวอย่างและตัวตรวจวัดในการสร้างสี แตกต่างกัน กลยุทธของการสร้าง
ภาพจาลอง การแปลผลภาพ การวิเคราะห์จุลภาคเชิงคุณภาพและปริ มาณด้วยรังสี เอ็กซ์ เอเนอร์จีดิสเพอร์ ซีฟสเปกโทร
เมตรี และ เวฟเลนช์ดิสเพอร์ ซีฟสเปกโทรเมตรี การเตรี ยมตัวอย่าง การใช้และปรับแก้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องผ่าน
จุดบกพร่ องของเลนส์และความคมชัด การสร้างภาพจาลองและรู ปแบบของการเลี้ยวเบน ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของ
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อิเล็กตรอน โครงสร้างละเอียดในรู ปแบบการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์เชิงปริ มาณของความ
บกพร่ องในผลึก ความแตกต่างของเฟส
Electron optics; Electron-beam-specimen interactions; Image formation in the SEM; The role of
specimen and detector in contrast formation; Imaging strategies; Image interpretation; Qualitative and quantitative
X-ray microanalysis; Energy dispersive spectrometry (EDS) and wavelength dispersive spectrometry (WDS);
Materials specimen preparation; Operation and calibration of TEM; Lens defects and resolution; Formation of
images and diffraction patterns; Electron diffraction theory; Fine structure in diffraction patterns; Diffraction
contrast; Quantitative analysis of crystal defects; Phase contrast
238-505 โลหกรรมวัสดุผง
3(3-0-6)
Powder Metallurgy
การเตรี ยมโลหะผงด้วยวิธีต่างๆ กระบวนการโลหกรรมวัสดุผง ซึ่ งประกอบด้วยการขึ้นรู ป และการ
อบผนึก และการประยุกต์
Preparation of metallic powder by various methods; Processes in powder metallurgy including
forming and sintering, and applications
238-506 การหล่อโลหะขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Metal Casting
หลักการของโลหกรรมและวิศวกรรมที่ประยุกต์ในโรงหล่อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิคขั้นสู ง
ในการหล่อโลหะ
Metallurgical and engineering principles applied in foundry and related industries; Advanced
techniques for metal casting
238-507 การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Welding and Joining
เทคโนโลยีพ้นื ฐาน และเทคโนโลยีกา้ วหน้าใหม่ทางด้านการเชื่อมและเชื่อมต่อวัสดุ โดยครอบคลุมการ
บัดกรี การเชื่อม และการเชื่อมต่อยึดระหว่างวัสดุชนิดเดียวกันและระหว่างวัสดุต่างชนิดกัน ความแข็งแรงของรอย
เชื่อมต่อ การวิเคราะห์และทดสอบรอยเชื่อมต่อ
Basic and advanced technology in welding and joining, including topics in soldering and
brazing; Welding and joining between the same and different types of materials; Joining strength;
Analysis and joints test
238-508 วิศวกรรมผิว
3(3-0-6)
Surface Engineering
อุณหพลศาสตร์ ของผิว การแพร่ อันตรกิริยาทางเคมีของการออกซิ เดชัน การกัดกร่ อน และจลนศาสตร์
ของการซึ มซับ เทคนิคการป้ องกันและปรับปรุ งผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิวพลาสม่า
กระบวนการเคลือบสมัยใหม่ เทคนิคการวิเคราะห์ผวิ เคลือบและการยึดเกาะ ไตรโบโลยี กรณี ศึกษา
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Thermodynamics of surfaces; Diffusion; Chemical interactions of oxidation, corrosion and
absorption kinetics; Surface protection and surface treatment techniques; Surface coating technology; Plasma
coating technology; Novel coating process; Surface coating analytical techniques and adhesion; Tribology;
Case study
238-509 กระบวนการและการสังเคราะห์วสั ดุข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Processing and Synthesis of Advanced Materials
กระบวนการแข็งตัวอย่างรวดเร็ วของโลหะและเซรามิก การผลิตวัสดุผสมยูเทกติกที่แข็งตัวโดยตรง
การสังเคราะห์ดว้ ยการเผาไหม้ การสังเคราะห์เซรามิกด้วยวิธีซอล-เจล โลหะผสมเชิงกล การสังเคราะห์ดว้ ยคลื่น
กระแทก และกระบวนการ เทคนิคของฟิ ล์มบาง การเคลือบด้วยเลเซอร์ การผสมด้วยลาอิเล็กตรอน โมเลกูลา
บีมอิพิแทกซี กระบวนการซูเปอร์ พลาสติก
Rapid solidification processing of metals and ceramics; Production of composites;
Directionally solidified eutectics; Combustion synthesis; Sol-gel synthesis of ceramics; Mechanical
alloying; Shock-wave synthesis and processing; Thin film techniques; Laser glazing; Electron beam
mixing; Molecular beam epitaxy; Superplastic processing
238-521 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Metals and Materials Engineering I
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
Special current interesting topics in metals and materials technology not included in the curriculum
238-522 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Metals and Materials Engineering II
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
Special current interesting topics in metals and materials technology not included in the curriculum
238-523 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะและวัสดุ 3
3(3-0-6)
Special Topics in Metals and Materials Engineering III
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
Special current interesting topics in metals and materials technology not included in the curriculum
3.2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
238-531 การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์
3(3-0-6)
Synthesis of Inorganic Material
การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์ โดยวิธี ปฏิกิริยาของแข็ง การก่อเกิดของแข็งจากแก๊ส จากสารละลาย และจาก
การหลอมเหลว การสังเคราะห์วสั ดุพรุ น การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
Synthesis of inorganic materials by solid state reaction, formation of solids from the gas phases,
solutions, melts; Synthesis of porous materials; Synthesis of nanomaterials
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238-532 วัสดุสาหรับการประยุกต์ทางก่อสร้าง
3(3-0-6)
Materials for Construction Applications
ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุธรรมชาติที่ประยุกต์ในการก่อสร้ างปั จจุ บนั และนวกรรม
ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างกับสมบัติในออกแบบการก่อตัวและหากลไกความพิบตั ิของวัสดุ สภาพ
ความคงทนของผิววัสดุก่อสร้าง การใช้สารผสมเพิ่มในวัสดุ การนาของทิ้งจากอุตสาหกรรมมาแปรรู ปเป็ นวัสดุ
ก่อสร้าง ปัจจัยสาคัญในการออกแบบหรื อพัฒนาผลิตอุปกรณ์วสั ดุก่อสร้าง การทาวัสดุที่จ รรโลงสิ่ งแวดล้อม
Investigation of physical and mechanical properties of nature materials in current and creative for
construction applications; Structure-property relationships in the context of setting design and determined
failure mechanisms; Durability of construction materials surface; Dosing of mineral admixture in construction
materials; Waste or reused materials from industrial productions mixed in construction materials processing;
Special Design parameters used for the manufacture of construction materials; Green materials
238-533 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Ceramic
นิยามของเซรามิกขั้นสู ง กระบวนการของเซรามิกขั้นสู ง การออกแบบโครงสร้าง การเชื่อมต่อเซรามิก
การทดสอบสมบัติแบบทาลายและไม่ทาลาย เซรามิกสาหรับเครื่ องมือตัด เครื่ องบินและกระสวยอวกาศ วัสดุชีว
การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องยนต์ ตัวเร่ งปฏิกิริยา วัสดุเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่ งแวดล้อม วัสดุผสมเซรามิกขั้น
สู ง วัสดุเคลือบ เซนเซอร์ และแอคจูเอเตอร์ และอิฐทนไฟ
Definition of advanced engineering ceramics; Processing of advanced ceramics; Structural design;
joining of advanced ceramics; Destructive and non-destructive testing; ceramics for cutting tools, airplane and
space shuttle, biomedical materials, electronics, automotives, catalysts, materials related to energy and
environment; advanced ceramic matrix composites; Coating materials; sensors and actuators; refractory
238-541 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 1
Special Topics in Ceramics Technology I
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีเซรามิก
Special current interesting topics in ceramics technology not included in the curriculum

3(3-0-6)

238-542 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 2
Special Topics in Ceramics Technology II
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีเซรามิก
Special current interesting topics in ceramics technology not included in the curriculum

3(3-0-6)

238-543 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 3
Special Topics in Ceramics Technology III
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีเซรามิก
Special current interesting topics in ceramics technology not included in the curriculum

3(3-0-6)
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3.3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
238-551 วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Rheology of Polymeric Fluids
วิธีในห้องปฏิบตั ิการในการหาค่าสมบัติทางวิทยากระแสของพอลิเมอร์ หลอม สารละลายพอลิเมอร์ และ
วัสดุยดื หยุน่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและพฤติกรรมการไหล ทฤษฎีของของไหลวิสโคอิลาสติก ที่ประยุกต์
สาหรับการอัดรี ดขึ้นรู ป กระบวนการขึ้นรู ปเส้นใยและฟิ ล์ม โครงสร้างที่พฒั นาขึ้นในระหว่างกระบวนการ
Experimental methods of determination of rheological properties of polymer melts, solutions and
Elastomers; Structure-flow behavior relationships and viscoelastic fluid theory; application to extrusion fiber and film
molding; structure development in processing
238-552 พอลิเมอร์ ผสม
3(3-0-6)
Polymer Blends
อุณหพลศาสตร์ ของการผสมกันได้และความสัมพันธ์กบั โครงสร้างขององค์ประกอบ สารช่วยผสมให้เข้า
กันได้ ขั้นตอนของการผสม สมบัติเชิงกลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ
Thermodynamics of miscibility and relationship to structure of component; Compatibilizing agents;
blending procedures; mechanical properties and structure-property relationships
238-553 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม
3(3-0-6)
Structure and Properties of Composite Materials
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสมที่มีเมทริ กซ์เป็ น พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก การปรับแต่งสมบัติดว้ ย
การออกแบบวัสดุผสม
Structure and properties of composites: polymer, metal and ceramic matrices; composites tailoring of
properties by composite design
238-554 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Engineering
ทรานซิ ชนั ของโครงสร้างพอลิเมอร์ สมบัติทางแสง สมบัติเชิงกล พฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของวัสดุ
ยืดหยุน่ และพลาสติก พฤติกรรมของความเครี ยด
Transitions of polymer structure; optical characteristics; mechanical properties: viscoelastic behavior of
elastomers and plastics; strain behavior
238-555 วิศวกรรมยาง
3(3-0-6)
Rubber Engineering
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียาง การใช้งาน การคอมพาวนด์และการวัลคาไนซ์ยาง กระบวนการขึ้นรู ป
สภาพยืดหยุน่ สมบัติยางและการทดสอบ การวิเคราะห์และการออกแบบ
Rubber science and technology; applications; compounding and vulcanizing of rubbers; rubber
processing; elasticity; properties and testing; analysis and design
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238-561 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 1
3(3-0-6)
Special Topics in Polymers and Composites Technology I
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม
Special current interesting topics in polymers and composites technology not included in the curriculum
238-562 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 2
3(3-0-6)
Special Topics in Polymers and Composites Technology II
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม
Special current interesting topics in polymers and composites technology not included in the curriculum
238-563 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม 3
3(3-0-6)
Special Topics in Polymers and Composites Technology III
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม
Special current interesting topics in polymers and composites technology not included in the curriculum
3.4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
238-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
Nanomaterials and their Applications
โครงสร้างนาโน การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปโครงสร้างนาโน การตรวจคุณลักษณะโครงสร้างนาโน วัสดุ
นาโนชนิดต่างๆ การทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
นาโน การประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโน
Nanostructures; Synthesis and fabrication of nanostructures; Nanostructure characterization; Types of
nanomaterials; Mechanical, thermal, optical and electronic properties testing; Applications of nanomaterials
238-572 การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
3(3-0-6)
Synthesis of Nanomaterials
หลักการและแนวทางของเทคนิคและการควบคุมกระบวนการของการสังเคราะห์วสั ดุนาโนด้วยเทคนิคทาง
เคมีและทางกายภาพ ได้แก่ ไมโครอิมลั ชัน ไพโรไลซิ ส ฟอร์ สไฮโดรไลซิ สและการตกตะกอนร่ วมทางเคมี ซอล-เจล
การตกสะสมของไอทางเคมี วิธีแอโรซอล การตกสะสมไอของไอทางกายภาพ เลเซอร์ อะเบลชัน อิเลกโทรสปิ นนิง
Principles and approaches of techniques and processing controls on synthesizing nanomaterials using
chemical and physical techniques including microemulsion, pyrolysis, forced hydrolysis and chemical
coprecipitation, sol-gel, chemical vapor deposition, aerosol method, physical vapor deposition, laser ablation,
electrospinning
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238-573 การผลิตและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน
3(3-0-6)
Nanoscale Fabrication and Devices
วิธีต่างๆ สาหรับการผลิตโครงสร้างและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน รวมถึงเทคนิคแบบ “บนลงล่าง” และแบบ
“ล่างขึ้นบน” สิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโนแบบต่างๆ มูลฐานทางฟิ สิ กส์ เคมี และทางวัสดุศาสตร์ ของการผลิตระดับนาโน
เทคโนโลยีลิโธกราฟฟี รวมถึง โฟตอน อิเล็กตรอน ไอออน และอะตอม แสกนนิงโพรบ ซอฟท์ลิโธกราฟฟี และนา
โนอิมพริ นติง แพทเทิร์นทรานสเฟอร์ เซลฟ์ แอสเซมบลี โพรแซสอินทิเกรชัน
Different approaches for creating nanostructures and nanodevices including “top down” and “bottom up”
techniques; Nanoscale devices; Fundamental physics, chemistry and materials science of nanofabrication;
Lithography technologies including photon, electron, ion and atom, scanning probe, soft lithography and
nanoimprinting; Pattern transfer; Self-assembly; Process integration
238-574 การหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน
3(3-0-6)
Nanoscale Characterization
เทคนิคหลายแบบในการหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์อะตอมมิกฟอส กล้อง
จุลทรรศน์สแกนนิงทันเนลลิง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกวาด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน
เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี และการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ผ่านผลึก สเปเชียลเรโซลูชนั ข้อ
กาหนดการตรวจจับ การเตรี ยมชิน้ งาน และการนาแต่ละเทคนิคไปประยุกต์ใช้งาน
Various nanocharacterization techniques including Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning Tunneling
Microscopy (STM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), X-Ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS), and X-ray crystal diffraction analysis; Spatial resolution; Detection limit; Sample
preparation; Areas of application of each techniques
238-575 เทคโนโลยีท่อนาโนคาร์ บอนและกราฟี น
3(3-0-6)
Carbon Nanotube and Graphene Technologies
โครงสร้างผลึกและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของท่อนาโนคาร์ บอนและกราฟี น
การสังเคราะห์ท่อนาโน
คาร์ บอนและกราฟี น การตรวจคุณลักษณะและการทดสอบสมบัติต่างๆ การประยุกต์ใช้วสั ดุที่มีท่อนาโนคาร์ บอนเป็ น
องค์ประกอบ
Crystal and electronic structures of carbon nanotubes and graphene; synthesis of carbon nanotubes and
grapheme; characterization and properties testing; application of carbon nanotubes and graphene
238-576 วัสดุข้ นั สู งและวัสดุนาโน
3(3-0-6)
Advanced Materials and Nanomaterials
เทคโนโลยีวสั ดุใหม่ และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุข้ นั สู ง โลหะขั้นสู ง เซรามิกขั้นสู ง พอลิเมอร์ ข้ นั สู ง วัสดุฉลาด
วัสดุแม่เหล็ก วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุทางแสงระดับนาโน วัสดุระดับ นาโนของฟิ ล์มบาง วัสดุตวั เร่ งปฏิกิริยาระดับ
นาโน วัสดุนาโนคอมพอสิ ต
New materials and classification of advanced materials; advanced metals; advanced ceramics; advanced
polymers; smart materials; magnetic, electronic and optical nanomaterials; nanomaterials thin films; catalytic
nanomaterials; nanocomposites
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238-577 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 1
Special Topics in Nanoechnology I
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีนาโน
Special current interesting topics in nanotechnology not included in the curriculum

3(3-0-6)

238-578 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 2
Special Topics in Nanoechnology II
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีนาโน
Special current interesting topics in nanotechnology not included in the curriculum

3(3-0-6)

238-579 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 3
Special Topics in Nanoechnology III
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีนาโน
Special current interesting topics in nanotechnology not included in the curriculum

3(3-0-6)

4. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
238-890 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึ กษาของอาจารย์ผคู ้ วบคุม
เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่
เหมาะสม
Research on topics of interest in materials engineering under the supervision of advisors; presentation and
oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form
238-891 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึ กษาของอาจารย์ผคู ้ วบคุม
เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่
เหมาะสม
Research on topics of interest in materials engineering under the supervision of advisors; presentation and
oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form
5. วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก
238-990 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึ กษาของอาจารย์ผคู ้ วบคุม
เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่
เหมาะสม
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Research on topics of interest in materials engineering under the supervision of advisors; presentation and
oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form
238-991 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึ กษาของอาจารย์ผคู ้ วบคุม เสนอ
ผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม
Research on topics of interest in materials engineering under the supervision of advisors; presentation and oral
examination every registered semester; preparation of thesis in proper form
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรั บปรุ ง
1. ชื่อปริ ญญา
เพื่อความเป็ นสากลของชื่อหลักสู ตรตามที่ใช้กนั ในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก จึงขอปรับปรุ ง
ชื่อหลักสู ตร ดังนี้
ชื่อเดิม
ชื่อใหม่
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
วิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
(วิศวกรรมวัสดุ)
(วิศวกรรมวัสดุ)
Doctor of Engineering
Doctor of Philosophy
(Materials Engineering)
(Materials Engineering)
ชื่อย่อ วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)
D.Eng. (Materials Engineering)
Ph.D. (Materials Engineering)
2. การปรั บปรุ งโครงสร้ างหลักสู ตร
2.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรั บปรุ ง
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
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2.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตร แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตร แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตร แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

- หน่วยกิต
- หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
0 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรั บปรุ ง
หลักสู ตร แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตร แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตร แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
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- หน่วยกิต
- หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

3. การเปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผล ปรั ชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปริญญาโท
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีดา้ นวิ ศวกรรมวัสดุ ได้เ ข้า มามี
บทบาทที่ส าคัญยิ่งส่ ว นหนึ่ งในการพัฒนาประเทศ ใน
ด้านการศึ กษาวิ จัยในสาขาวิชาวิศ วกรรมวัส ดุได้มีการ
นาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับสาขาวิชาการอื่นๆ เป็ นจานวน
มาก ไม่ ว่ า ทางด้า นการแพทย์ ทัน ตกรรม เภสั ชกรรม
การเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตร พลั ง งาน
การทหาร เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมวัสดุได้แทรกเข้าไป
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสาขาวิ ช าการอื่ น เป็ นจ านวนมาก
นอกจากนี้ ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ค วามตื่ น ตัว และมี
นโยบายที่ชดั เจนในการสนับสนุนและเร่ งรั ดการวิจัยใน
ทุ ก ๆ ด้า น และยังคงมี ค วามต้อ งการนัก วิ จัย ทางด้า น
วิศวกรรมวัสดุอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะนักวิจัยขั้น
สู งที่จะสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและใช้งานได้
จริ ง เพื่ อ น าไปพัฒ นาประเทศให้ ท ัด เที ย มกับ นานา
อารยประเทศ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุมีความพร้ อม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มี
ความรู ้ความสามารถในการทาวิจัย ภาควิชาฯจึ งมีความ
ประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถใน
การวิ จั ย ขั้น สู ง ในด้า นวิ ศ วกรรมวั ส ดุ และสามารถ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยด้านอื่ นๆ เช่น ทางด้า นการแพทย์
ทัน ตกรรม เภสั ชกรรม การเกษตรและอุ ตสาหกรรม
การเกษตร พลังงาน การทหาร และอุตสาหกรรมสาขา
ต่างๆ เป็ นต้น

หลักสู ตรปรั บปรุ ง

1.

ปั จจุ บ ันเทคโนโลยีด้านวิ ศวกรรมวัสดุไ ด้เข้ามามี
บทบาทที่สาคัญยิง่ ส่ วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในด้าน
การศึ ก ษาวิจัย ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมวัสดุ ไ ด้มีการนาไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับสาขาวิชาการอื่นๆ เป็ นจานวนมาก ไม่
ว่าทางด้านการแพทย์ ทัน ตกรรม เภสัชกรรม การเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร พลั ง งาน การทหาร
เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมวัสดุได้แทรกเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสาขาวิชาการอื่นเป็ นจ านวนมาก นอกจากนี้ ปั จจุ บ ัน
ประเทศไทยมี ความตื่น ตัวและมีน โยบายที่ ชดั เจนในการ
สนับสนุนและเร่ งรัดการวิจยั ในทุกๆ ด้าน และยังคงมีความ
ต้องการนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุอยู่เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะนักวิจัย ขั้นสู งที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ มี
คุ ณ ภาพและใช้งานได้จ ริ ง เพื่ อ น าไปพัฒนาประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเพื่ อการพัฒนาอย่า ง
ยัง่ ยืน (Sustainable Development) ของประเทศ

2.

หลักสู ตรปริญญาเอก
การพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศ ยังขาดองค์ค วามรู ้ ท างด้า นวัส ดุ และ
กร ะบ ว นก า รผ ลิ ต ซึ่ งส่ วน ใ หญ่ ต้ อ งน าเ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศ ทาให้ตอ้ งพึ่งพาจากต่างประเทศ ทาให้ตอ้ ง
สู ญเสี ยเงินตราจานวนมหาศาล และไม่มีศกั ยภาพในการ
แข่งขัน กับประเทศอื่น ในระยะยาว เนื่ อ งจากในอดีตที่
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ผ่านมา ประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบเรื่ องด้านแรงงานราคา
ถู ก แ ต่ ใ น ปั จ จุ บั น สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ จุ ดแ ข็ ง ข อ ง
อุตสาหกรรมไทยอีก ต่อ ไป เพราะประเทศเพื่อ นบ้า น
หลายประเทศมี แ รงงานที่ ถู ก กว่ า ดัง นั้ น สิ่ ง ที่ ท าให้
อุตสาหกรรมไทยสามารถดารงได้อย่า งยัง่ ยืนและมีขี ด
ความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป คือ การยกระดับ
มาตรฐานสิ นค้า การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
วัสดุและการผลิตที่เป็ นของตนเอง ในการสร้ างฐานของ
เทคโนโลยีว ัส ดุ ที่ ย ั่งยืน เหล่ า นี้ ต้อ งอาศัย บุ ค ลากรที่ มี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีศกั ยภาพสู งที่จะทาวิจัยและ
พัฒนา และรู ้ จักประยุกต์องค์ความรู ้ ทางด้านวิศวกรรม
วัส ดุ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ง านด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะนาองค์
ความรู ้ ที่ ศึ ก ษา วิ จั ย สู่ ภ าคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต เชิ ง
พาณิ ชย์ได้
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ และวั ส ดุ คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ซึ่ งมี
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วิชาการ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
วิจัยต่า งๆ และความเชี่ ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ
จึ งได้จัดท าหลักสู ต รการศึ ก ษาขั้น สู งในการผลิ ต ดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อสนอง
ต่อแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ในแนวทางที่ยงั่ ยืนและสามารถแข่งขันได้

3.2 ปรั ชญา
หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรปรั บปรุ ง

1.

1.

หลักสู ตรปริญญาโท
หลักสู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชา
วิศ วกรรมวัสดุ มุ่งผลิตวิ ศวกรรมมหาบัณ ฑิ ตทางด้า น
วิ ศ วกรรมวัส ดุ ที่ มีค วามรู ้ แ ละความสามารถในการ
ออกแบบและผลิตชิน้ ส่ วนที่ทาจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ
เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม และวัสดุนาโน ตลอดจนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั วิเคราะห์และ
ประยุ ก ต์ ไ ด้อ ย่า งเชี่ ย วชาญ เป็ นผู ้น าทางวิ ชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที่ มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้
งานได้จ ริ งเป็ นที่ ย อมรั บ พร้ อ มทั้งเป็ นผู ้ที่ มีคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม

หลักสู ตรปริญญาโท
หลัก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมวัส ดุ มุ่ งผลิ ตวิ ศ วกรรมมหาบัณ ฑิ ต ทางด้า น
วิ ศ วกรรมวั ส ดุ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการ
ออกแบบและผลิตชิ้นส่ วนที่ทาจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ
เซรามิ ก พอลิเมอร์ วัสดุ ผสม และวัสดุนาโน ตลอดจนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
เป็ นที่ยอมรั บ พร้ อมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุ ณธรรม จริ ยธรรมและ
เอื้ออาทรต่อสังคม
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2.

หลักสู ตรปริญญาเอก
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและ
นักวิชาการที่มีความรู ้ ความชานาญขั้นสู ง เป็ นผูน้ าทาง
วิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรั บ
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และ ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผูน้ าและที่พ่ ึงทางวิชาการ
ขององค์ก รที่ ตนปฏิ บ ัติงานได้ สามารถถ่ า ยทอดและ
เชื่อมโยงความรู ้ให้แก่ผอู ้ ื่นเข้าใจได้เป็ นอย่างดี

2.

หลักสู ตรปริญญาเอก
หลั ก สู ตร ป รั ชญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ชา
วิ ศ วกรรมวัส ดุ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะผลิ ต นั ก วิ จั ย และ
นัก วิ ชาการที่ มีค วามรู ้ ค วามชานาญขั้น สู ง เป็ นผู ้น าทาง
วิชาการที่สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรั บทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความคิดสร้ า งสรรค์ เป็ นผู ้นาและที่ พ่ ึ งทางวิ ชาการของ
องค์กรที่ตนปฏิบตั ิงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยง
ความรู ้ให้แก่ผอู ้ ื่นเข้าใจได้เป็ นอย่างดี

3.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรปรั บปรุ ง

1. หลักสู ตรปริญญาโท
1. หลักสู ตรปริญญาโทและปริญญาเอก
1) เพื่ อ ผลิ ตวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชา 1) เพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมวัส ดุ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
วิศวกรรมวัส ดุที่มีความรู ้ ค วามสามารถในการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง รู ้ จัก วิ เคราะห์ และประยุกต์ไ ด้
ด้วยตนเองรู ้จกั วิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถผลิต
เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานวิจัย ที่มีคุ ณภาพ เพื่อ ให้เ กิ ดประโยชน์ ใ นการ
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
เทคโนโลยีของประเทศ
2) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 2) เพื่ อ ผลิ ตดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมวัส ดุ เป็ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยหลั ก สู ตรมี ค วามยื ด หยุ่ น และ
นัก วิ จัย มื อ อาชี พ ที่มีศ ัก ยภาพมากพอที่ จ ะท าการวิ จัย
คล่องตัว
และพัฒ นา และรู ้ จั ก ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้า น
3) เพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นสาขาวิ ชาวิ ศ วกรรม
วิ ศ ว ก ร ร มวั ส ดุ ใ ห้ เ กิ ดป ร ะ โ ย ชน์ แ ก่ งา น ด้ า น
วัสดุหรื อจากการนาความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
ไปประยุกต์ใช้วิ จัยร่ ว มกับสาขาวิชาการด้า นอื่น ๆ 3) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรั ชญาดุษฎี
อันจะนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
บัณฑิตให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มีความคิดริ เริ่ ม
4) เพื่ อ ส่ งเสริ มคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนในระดับ
สร้างสรรค์ และเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ปริ ญญาตรี -โท และเป็ นพื้นฐานในการจัดการเรี ยน
การสอนในระดับปริ ญญาเอก
2. หลักสู ตรปริญญาเอก
1) เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็ น
นักวิจยั มืออาชีพที่มีศกั ยภาพสู งที่จะทาการวิจัยและ
พัฒ นา และรู ้ จั ก ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู ้ ท าง ด้ า น
วิ ศ วกรรมวั ส ดุ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ง านด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
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2) เพื่ อ ส่ งเสริ มการศึ ก ษา การวิ จัย พัฒนา และสร้ า ง
องค์ความรู ้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ เพื่อทาให้
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ อย่างยัง่ ยืน
3) เพื่อร่ วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาอื่ นๆ
หรื อหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งภาครั ฐ และเอกชนในการ
ทาวิจัย ที่อาจนาไปสู่ การใช้งานจริ ง หรื อการผลิต
เชิงพาณิ ชย์ได้

\
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4. การปรั บปรุ งรายวิชา
หลักสู ตรเดิม
รายวิชาสั มมนา
ระดับปริญญาโท
237-701 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 1
237-702 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 2
237-703 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 3
ระดับปริญญาเอก
237-781 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 1
237-782 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 2
237-783 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 3
237-784 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 4
237-785 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 5
237-786 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 6
237-787 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 7
237-788 สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ 8

หลักสู ตรปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

รายวิชาบังคับ
ระดับปริญญาโท
225-502 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
237-501 โลหกรรมกายภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
237-502 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือก 3(3-0-6)
วัสดุข้ นั สูง
ระดับปริญญาเอก
237-501 โลหกรรมกายภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
237-502 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือก 3(3-0-6)
วัสดุข้ นั สูง
237-503 อุณหพลศาสตร์ข้ นั สูงของวัสดุ 3(3-0-6)
237-508 โครงสร้างและสมบัติเชิงกล
3(3-0-6)
ของวัสดุ

รายวิชาสั มมนา
238-680
สั ม มนาทางวิ ศ วกรรมวั ส ดุ 4(0-4-8)
(ปริ ญญาโท)
238-780
สั ม มนาทางวิ ศ วกรรมวั ส ดุ 6(0-6-12)
(ปริ ญญาเอก)
หมายเหตุ นักศึกษาทุ กคนต้องลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาสัมมนาทุ ก
ภาคการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาละ 1 หน่ ว ยกิต จนกว่ า จะจบ
การศึกษาและต้องผ่านการประเมิ นจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่
นับหน่ วยกิต

รายวิชาบังคับ
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ
238-500 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ นั สูง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหะและวัสดุ
237-504
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
237-505
สมบัติทางไฟฟ้ า แม่เหล็ก ทางแสง
และทางความร้อนของวัสดุ
237-506
การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง
237-507
พฤติกรรมการผิดรู ปของวัสดุ
237-509
ปฏิ ก ิริ ย าที่ ผิ ว การกัด กร่ อ น และ
การออกซิ เดชัน
237-510
โลหกรรมวัสดุผง
237-511
การหล่อโลหะขั้นสูง
237-512
การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสูง
237-513
วิศวกรรมผิว
237-514
ความล้าของวัสดุ
237-515
กระบวนการและการสั ง เคราะห์
วัสดุข้ นั สูง
237-516
กลไกการสร้ า งความแข็ ง แรงใน
ของแข็ง
237-521
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมโลหะและ
วัสดุ 1
237-522
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมโลหะและ
วัสดุ 2
237-523
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมโลหะและ
วัสดุ 3
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
237-531 วัสดุและโครงสร้างฉลาด
237-532 อิเล็กโทรเซรามิก
237-533 วัสดุสาหรับการประยุกต์ทาง
ชีวแพทย์
237-534 หลักการของกระบวนการแปรรู ป
เซรามิก
237-535 วัสดุสาหรับการประยุกต์ทาง
ก่อสร้าง
237-541 หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีเซรามิก 1
237-542 หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีเซรามิก 2
237-543 หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีเซรามิก 3
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
230-660
วิศวกรรมพอลิเมอร์
230-661
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมพอลิเมอร์
237-550
วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์

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

รายวิชาเลือก
1) กลุ่มวิชาวิศกรรมโลหะและวัสดุ
235-521
กระบวนการแร่ ทองคา
238-501
โลหกรรมกายภาพขั้นสูง
238-502
กระบวนการผลิ ต วัส ดุ แ ละการ
เลือกวัสดุข้ นั สูง
238-503
อุณหพลศาสตร์ข้ นั สูงของวัสดุ
238-504
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
238-505
โลหกรรมวัสดุผง
238-506
การหล่อโลหะขั้นสูง
238-507
การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสูง
238-508
วิศวกรรมผิว
238-509
กระบวนการและการสั ง เคราะห์
วัสดุข้ นั สูง
238-521
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะ
และวัสดุ 1
238-522
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะ
และวัสดุ 2
238-523
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหะ
และวัสดุ 3

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

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

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

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
238-531 การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์
238-532 วั ส ดุ ส าห รั บ ก าร ป ระ ยุ ก ต์ ท า ง
ก่อสร้าง
238-533 วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง
238-541 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 1
238-542 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 2
238-543 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 3

3(3-0-6) 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และวัสดุผสม
238-551 วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์
3(3-0-6)
238-552 พอลิเมอร์ผสม
238-553 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม
3(3-0-6)
238-554 วิศวกรรมพอลิเมอร์ข้ นั สูง
3(3-0-6)
238-555 วิศวกรรมยาง
3(3-0-6)
238-561 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
พอลิเมอร์และวัสดุผสม 1
238-562 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
พอลิเมอร์และวัสดุผสม 2
3(3-0-6)
238-563 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
1(0-3-0)
พอลิเมอร์และวัสดุผสม 3
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

237-551
237-552
237-553
237-554
237-555
237-556
237-561
237-562
237-563

พอลิเมอร์ผสม
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม
สมบัติทางวิศวกรรมของพอลิเมอร์
การออกแบบและวิเคราะห์
กระบวนการแปรรู ปพอลิเมอร์
หลักการขึ้นรู ปพอลิเมอร์
กระบวนการแปรรู ปวัสดุยืดหยุ่น
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมพอลิเมอร์
และวัสดุผสม 1
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมพอลิเมอร์
และวัสดุผสม 2
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมพอลิเมอร์
และวัสดุผสม 3

4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
237-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
237-572 การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
237-573 การผลิตและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน
237-574 การหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน
237-575 เทคโนโลยีท่อคาร์บอนนาโน
5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
215-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
215-632 ทฤษฎีสภาพพลาสติก
225-501 การจาลองแบบระบบ
225-502 การออกแบบการทดลอง
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการ
226-501 ผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการ
226-505 ออกแบบ
226-601 การออกแบบเพื่อการผลิ ต
226-606 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
4. วิทยานิพนธ์ ป.โท
237-600 วิทยานิพนธ์
237-601 วิทยานิพนธ์
5. วิทยานิพนธ์ ป.เอก
237-791
วิทยานิพนธ์
237-792
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6) 4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนาโน
3(3-0-6)
238-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
238-572 การสังเคราะห์วสั ดุนาโน
3(3-0-6)
238-573 การผลิตและสิ่ งประดิษฐ์ระดับนาโน 3(3-0-6)
3(3-0-6)
238-574 การหาลักษณะเฉพาะระดับนาโน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
238-575 เทคโนโลยีท่ อ นาโนคาร์ บ อนและ 3(3-0-6)
3(3-0-6)
กราฟี น
3(3-0-6)
238-576 วัสดุข้ นั สูงและวัสดุนาโน
3(3-0-6)
238-577 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 1 3(3-0-6)
3(3-0-6)
238-578 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 2 3(3-0-6)
238-579 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนาโน 3 3(3-0-6)
3(3-0-6)
หมายเหตุ
นักศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาอื่ น ๆ ที่ เปิ ด
สอนในมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

4. วิทยานิพนธ์ ป.โท
238-890 วิทยานิพนธ์
238-891 วิทยานิพนธ์

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

48(0-144-0)
36(0-108-0)

5. วิทยานิพนธ์ ป.เอก
238-990 วิทยานิพนธ์
238-991 วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)
36(0-108-0)
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ภาคผนวก ค
1. ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บนั เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมวัสดุได้
เข้า มามี บ ทบาทที่ ส าคัญ ยิ่ งส่ ว นหนึ่ งในการ
พั ฒ นาประเทศ ในด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ใน
สาข าวิ ช าวิ ศวก รร มวั ส ดุ ไ ด้ มี ก ารน าไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ร่ วมกับ สาขาวิ ช าการอื่ น ๆ เป็ น
จ านวนมาก ไม่ ว่ า ทางด้า นการแพทย์ ทัน ตก
รรม เภสัชกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร พลังงาน การทหาร เทคโนโลยีดา้ น
วิ ศ วกรรมวัส ดุ ไ ด้แ ทรกเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ข อ งส า ข า วิ ช า ก า ร อื่ น เ ป็ น จ า น ว น ม า ก
นอกจากนี้ ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมีค วามตื่น ตัว
และมีน โยบายที่ ชดั เจนในการสนับสนุ น และ
เร่ งรั ดการวิ จัย ในทุก ๆ ด้าน และยังคงมี ความ
ต้องการนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุอยู่เป็ น
จ านวนมาก โดยเฉพาะนั ก วิ จั ย ขั้ นสู งที่ จ ะ
สามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและใช้งาน
ได้จริ ง เพื่อนาไปพัฒนาประเทศให้ทดั เทียมกับ
นานาอารยประเทศ

ปรัชญา
วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร 1) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุ มุ่งผลิตวิศวกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมวัสดุที่มีความรู ้
ทางด้า นวิ ศวกรรมวัสดุ ที่ มีความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้
และความสามารถในการออกแบบ
ด้วยตนเองรู ้จกั
และผลิตชิ้นส่ วนที่ทาจากวัสดุต่างๆ
วิเคราะห์และประยุกต์
เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุ
ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ น
ผสม และวัส ดุ น าโน ตลอดจนมี
ผูน้ าทางวิชาการที่
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้ว ย
สามารถผลิตงานวิจยั
ตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์ และประยุก ต์
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ได้อ ย่า งเชี่ ย วชาญ เป็ นผู ้น าทาง
ประโยชน์ในการพัฒนา
วิชาการที่ส ามารถผลิตงานวิจัยที่ มี
อุตสาหกรรมและ
คุณ ภาพและสามารถนาไปใช้งาน
เทคโนโลยีของประเทศ
ได้จริ งเป็ นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเป็ นผู ้ 2) เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎี
ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและเอื้ อ
บัณฑิต สาขาวิชา
อาทรต่อสังคม
วิศวกรรมวัสดุ เป็ นนัก
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
วิจยั มืออาชีพที่มี
ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
ศักยภาพมากพอที่จะทา
วั ส ดุ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะผลิ ต
การวิจยั และพัฒนา
นัก วิ จัยและนัก วิ ชาการที่ มีค วามรู ้
และรู ้จกั ประยุกต์
ความช านาญขั้น สู ง เป็ นผู ้น าทาง
องค์ความรู ้ทางด้าน
วิชาการที่ส ามารถผลิตงานวิ จัยที่ มี วิศวกรรมวัสดุให้เกิด
คุ ณ ภ า พ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ทั้ ง ใ น ประโยชน์แก่งานด้าน
ระ ดั บ ชา ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ ส า ก ล มี วิทยาศาสตร์ และ
คุณธรรม จริ ย ธรรม และ ความคิ ด
เทคโนโลยีของประเทศ
สร้ างสรรค์ เป็ นผูน้ าและที่พ่ ึ งทาง 3) เพื่อผลิตวิศวกรรม
วิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบตั ิงาน
ศาสตรมหาบัณฑิตและ
ได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตให้
ความรู ้ให้แก่ผอู ้ ื่นเข้าใจได้เป็ นอย่าง
เป็ นที่ยอมรับในระดับ
ดี
สากล มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และเป็ นผูท้ ี่มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
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2. ตารางแสดงความสอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์กับรายวิชา
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองรู ้จกั วิเคราะห์และประยุกต์ได้
อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่
สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
2) เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็ นนักวิจยั มือ
อาชีพที่มีศกั ยภาพมากพอที่จะทาการ
วิจยั และพัฒนา และรู ้จกั ประยุกต์องค์
ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมวัสดุให้เกิด
ประโยชน์แก่งานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

รายวิชาที่สอดคล้อง
238 – 680 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาโท)
238 – 890 วิทยานิพนธ์
238 – 891 วิทยานิพนธ์

238 – 780 สัมมนาทาง
วิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238 – 990 วิทยานิพนธ์
238 – 991 วิทยานิพนธ์

3) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 238 – 680 สัมมนาทาง
และปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ นที่
วิศวกรรมวัสดุ
ยอมรับในระดับสากล มีความคิดริ เริ่ ม
(ปริ ญญาโท)
สร้ า งสรรค์ และเป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ ธรรม 238 – 780 สัมมนาทาง
จริ ยธรรม
วิศวกรรมวัสดุ
(ปริ ญญาเอก)
238 – 890 วิทยานิพนธ์
238 – 891 วิทยานิพนธ์
238 – 990 วิทยานิพนธ์
238 – 991 วิทยานิพนธ์
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คาอธิบายเพิ่มเติม
กลุ่มรายวิชาสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อให้
นัก ศึ ก ษาติ ด ตามวิ ท ยาการใหม่ ๆ หรื อน า
แนวความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ท ั น สมั ย และมี
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้ง
นาองค์ความรู ้ ใหม่ที่ได้จากผลการวิจัย นามา
เสนอในที่ ป ระชุ มกลุ่ มย่อ ยๆ เพื่ อ กระจาย
ความรู ้ ไ ปสู่ ผูร้ ่ วมประชุมให้มีก ารถกปั ญหา
และความคิ ด เห็ น ร่ วมกัน ซึ่ งจะเป็ นการ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ แ ละ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ชาการหรื อ การท าวิ จัย ร่ ว มกัน
ระหว่างกลุ่มหรื อระหว่างนักวิชาการที่มีความ
สนใจร่ วมกันต่อไป และระหว่างการสัมมนา
อาจารย์ผูค้ วบคุมดูแลจะสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมให้กบั นักศึกษาพร้อมกันไปด้วย
สาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์มีจุดประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้คน้ คว้าศึกษาทดลองและ
วิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ห รื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่นภาคใต้
และนาผลงานวิจยั ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ได้

ภาคผนวก ง
ตารางเปรี ยบเทียบความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดาเนินการของกรรมการร่ างหลักสู ตร
ความเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเห็นกรรมการร่ างหลักสู ตร
คนที่ 1 (รศ.ดร. ไสว ด่ านชัยวิจิตร)
เห็นชอบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ 1. กรรมการร่ างหลักสู ตรตะหนักเช่นกันว่า
นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.2
ปริ ญญาตรี เป็ นหลักสู ตรที่ดี และเห็นควรว่าควรมีการคัดเลือก
ควรจะมีคุณภาพที่สูง ในเกณฑ์การรับจึง
นักศึกษาที่เก่งเข้าโปรแกรมนี้ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาในการผลักให้
กาหนดให้นกั ศึกษามีผลการเรี ยนในระดับดี
จบในภายหลัง การเลือกอาจจะไม่ใช้การสอบ แต่อาจจะดูจากผล
มาก เหตุผลที่กรรมการร่ างหลักสู ตรไม่ระบุ
การเรี ยนใน 1-2 ปี แรก เช่น จะต้องไป GPA ไม่นอ้ ยกว่า 3.5
เกรด GPA เพราะเห็นว่ามาตรฐานเกรดของ
แต่ละสถาบันอาจจะไม่เหมือนกัน และเพื่อ
ความยืดหยุน่ ในการคัดเลือก
2. หมวดวิชาบังคับมี 2 วิชา คือ Research Methodology และ 2. หลักสู ตรนี้ มีวิชาบังคับ 2 วิชาซึ่ งเป็ นวิชา
พื้ น ฐ า น ที่ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ต้ อ งเ รี ย น
Advanced Mechanical Behavior of Materials เห็นควรเพิ่มให้มี
เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ด้า นวิ ศ วกรรมวัส ดุ มี
วิชาบังคับมากกว่านี้ แล้วให้นกั ศึกษาเลือก เป็ นลักษณะบังคับ
หลากหลายสาขา กรรมการร่ างหลักสู ตรจึ ง
เลือก เช่น มีวิชาบังคับทั้งหมด 3 วิชา แต่ให้นกั ศึกษาเลือกได้ 2
ให้นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกตามหมวด
วิชาจากหมวดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เช่น หมวด Physical หรื อ
สาขา วิ ช า ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ งา นวิ จั ย ซึ่ ง
หมวด Chemical
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนเจาะลึกในสาขา
ต่าง ๆ ได้
คนที่ 2 (ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ)
เห็นชอบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ในรายวิชา 238-531 การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์ เห็นว่า รายวิชานี้ 1. รายวิชา 238-531 เป็ นวิชาเฉพาะทางซึ่ งเน้น
การสังเคราะห์วสั ดุอนินทรี ย ์ ไม่ได้เน้น
ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเป็ นพื้นฐานของกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
พื้นฐานเทคโนโลยีเซรามิก ซึ่ งนักศึกษาควร
เซรามิกได้ครบถ้วน ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ขอแนะนาให้ชื่อรายวิชา
จะได้เรี ยนมาแล้วในระดับปริ ญญาตรี ส่ วน
เป็ น วัสดุอโลหะและอนินทรี ย ์ (Non-Metallic, Inorganic
วิชาพื้นฐานในกลุ่มเซรามิกในหลักสู ตรมี
Materials)
อยูแ่ ล้ว คือ วิชา 238-533 วิศวกรรมเซรามิก
ขั้นสู ง
คนที่ 3 ( - )
-
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ภาคผนวก จ
ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
1. รศ. ดร. เล็ก สี คง
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-230 Engineering Materials
235-320 Mineral Processing I
235-321 Mineral Processing II
237-201 Materials Engineering Lab I
237-341 Engineering Ceramics
235-370 Materials Engineering Seminar
237-370 Mining Engineering Seminar
237-371 Materials Engineering Project
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-571 Nanomaterials and their Applications
237-600 Thesis
237-601 Thesis
237-781 Seminar in Materials Engineering I
237-791 Thesis
1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-571 Nanomaterials and their Applications

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
1
1
3
หน่วยกิต
3
36
18
1
48

หน่วยกิต
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Hitoshi Hashimoto, Saburo Yashima, and Lek Sikong, 988, Relations between
mechanical properties and grindability, and ISO/TC Abrasiveness of some coals, J. of the
Mining and Metallurgical Institute of Japan, Vol. 104, No. 1208, pp.737-740. (In Japanese)
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2) Lek Sikong, Hitoshi Hashimoto and Saburo Yashima, 1990, Breakage behavior of fine
particles of brittle minerals and coals. Powder Technol., Vol. 61, pp.51-57.
3) Lek Sikong, Hitoshi Hashimoto and Saburo Yashima, 1991, An analysis of fine coal
grinding in the Hardgrove mill-effects of grinding additives, MMIJ, Vol.107, No.1,
1991, pp.41-46
4) เล็ก สี คง, 2536. การพัฒนาเครื่ องลอยแร่ แบบคอลัมน์ขนาดโรงประลอง, วารสารสงขลา
นคริ นทร์ ปี ที่ 15 ฉ.1 หน้า 55-67
5) เล็ก สี คง และเชาวลิตร์ ทองประดับ, 2538. การบดปูนเม็ดโดยใช้สารเติมช่วยบด, วารสาร
สงขลานคริ นทร์ , ปี ที่ 17 ฉ. 2 หน้า 195-202
6) เล็ก สี คง และเกียรติพิพฒั น์ ณ นคร, 2543. การแต่งแร่ ควอรตซ์จากแร่ ทิ้งของกระบวนการ
แต่งแร่ ดินขาว, วารสารสงขลานคริ นทร์ , ปี ที่ 22 ฉ. 1 หน้า 83-93
7) Lek Sikong, Thitipun Pongramun and Natsima Phunmuang, 2001. Fine grinding of
hematite for making pigment, Songklanakarin J.Sci. Technol., Vol. 23, No. 3,
pp. 391-397.
8) ศศิวิมล เสนาะกรรณ์, สุ พาณี บูรณธรรม, เล็ก สี คง, 2550. การเสริ มความแข็งแรงฐานฟัน
เทียมอะคริ ลิกด้วยเส้นใยไหม, วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล 27, 3 (กันยายนธันวาคม 2550), หน้า 195-203.
9) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond , 2008. Effect of
calcinations temperature on photocatalytic activity of Ag-doped TiO2 coated on tile
substrate. CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1), pp.43-50.
10) Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond. 2008. Mechanical
property of MWCNT-Rubber composite, CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on
Nanotechnology(2008)
Vol.7(1), pp.137-143.
11) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, Sutham Niyomwas and Kalayanee Kooptarnond, 2008,
Contact angles and self cleaning property of glass substrate coated with TiO2/SiO2,
CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1), pp.19-23.
12) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Noparit Morasut and Thammasak Pongprasert,
2008, Fine grinding of brittle minerals and materials by jet mill, Songklanakarin J. Sci.
Technol., Vol.30, No.3, May-Jun 2008, pp. 377-384.
13) Lek Sikong , Jiraporn Damchan, , Kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas,
2008, Effect of doped SiO2 and calcinations temperature on the Phase transformation of
TiO2 by sol-gel method, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol.30, No.3, May-Jun 2008,
pp. 385-391.
14) Weerawan Sutthisripok, Sasithorn Sattayanurak and Lek Sikong, 2008, Effect of
specific surface area on oxygen storage capacity (OSC) and methane steam reforming
reactivity of CeO2 , J. Porous Mater, DOI 10.1007/s10934-007-9107-5
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15) Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong, Tripob Bhongsuwan and Sompong Nontapan,
2008, Ferrite-STR 5L rubber composites as gamma radiation shields, KKU Res.J, 13(2),
pp. 269-278.
16) Sirikul Wisutmethangoon, Prathumrat Nu-Young, Lek Sikong and Thawatchai
Plookpol, 2008, Synthesis and Characterization of Porous Titanium, Songklanakarin J.
Sci. Technol., 30(4), Jun-Aug.. 2008, pp. 509-513.
17) Lek Sikong and Thiti Boonsin, 2009, Mechanical property and cutting rate of
microwave treated granite rock, Songklanakarin J. Sci. Technol., 31(4), pp.447-452.
18) Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weerawan
Sutthisripok, 2010. Photocatalytic activity and antibacterial behavior of Fe 3+-doped
TiO2/SnO2 nanoparticles, Energy Research Journal 1(2): 120-125.
19) Kornkanok Ubolchonkate, Lek Sikong, Tienchai Tontai, Formaldehyde degradation by
photocatalytic Ag-doped TiO2 film of glass fiber roving, Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Vol.10, No.11, November 2010, pp.7522-7525(4).
20) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Sutham Niyomwas and Jiraporn Damchan,
Photoactivity and hydrophilic property of SiO2 and SnO2 co-doped TiO2 nanocomposite thin films, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.32, No.4,
July-August 2010, pp.413-418.
21) Mahamasuhaimee Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Taweepreda and
Fumio Saito, Photoactivity and hydrophilicity of B and Ni Co-Doped TiO2 films,
Advanced Materials Journal, Vol. 148-149, 2011, pp.1473-1479.
22) Lek Sikong, Peerawat kongsong and Visnu Rachpech, Water Disinfection using
Fe3+ and N-doped 3SnO2/TiO2 Thin Films Coated on Glass Fibers, Advanced Materials
Journal, Vol.148-149, 2011, pp. 1501-1506.
23) Kornkanok Ubolcholakate, Lek Sikong, Tienchai Tontai and Fumio Saito, P.
aeruginosa Inactivation with Silver and Nickel doped TiO 2 Films Coated on Glass Fiber
Roving, Advanced Materials Journal, Vol.150-151, 2011, pp.1726-1731.
24) Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weerawan
Sutthisripok, Inactivation of Salmonella typhi using Fe3+ doped TiO2/3SnO2
photocatalytic powders and films, Journal of Nano Research, Vol.12, 2010, pp. 89-97.
25) Saowaluk Boonyod, Weerawan Sutthisripok and Lek Sikong, Photocatalytic
Activity of Fe3+- doped TiO2 Film Coated on Acrylic Substrate at Low Temperature,
Advanced Materials Journal, Vol.214(2011), 197-201.
26) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong and Duangporn Kantachote,
Photocatalytic activity against P. expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2, Advanced
Materials Journal Vol.214(2011), 212-217.
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27) Weerachai Sangchay, Lek Sikong, Kalayanee Kooptanond and Sutham Niyomwas,
Photochromic and self-cleaning properties of TiO2-AgCl/Cu2+ thin films, Advanced
Materials Journal Vol.214 (2011), 149-155.
28) Natthapong Muangtrairat, Vishnu Rachpech and Lek Sikong, Photocatalytic and antibacterial
properties of TiO2 composite thin films coated on 304 stainless steel substrate synthesized at
low temperature, Advanced Materials Journal Vol.214 (2011), 444-449.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Lek Sikong, Sirikul Wisuthimethangoon, Weerawan Sutthisripok and Thanakorn
Keatklunboot, 2005, Production of NiTi Shape Memory Alloy by Mechanical Alloying
Method, The PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment-ICEE2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 18-20 May 2005.
2) Sirikul Wisuthimethangoon, Likit Wannapong, and Lek Sikong, 2005, Synthesis of Al-33
Wt%Cu Alloy by Mechanical Alloying Method, The PSU-UNS International Conference on
Engineering and Environment-ICEE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 18-20 May
2005.
3) Thawatchai Plookpol, Suchart Chantaramanee, Lek Sikong and Sirikul Wisuthimethangoon,
2005, Tensile Property of 7075-t651 Aluminium Alloy at Elevated Temperature, The PSUUNS International Conference on Engineering and Environment-ICEE-2005, Novi Sad, Serbia
and Montenegro, 18-20 May 2005.
4) Napisporn Memongkol, Lek Sikong, Thawatchai Plookpol and Suttinun Saensa-nguan, 2005,
Properties of Porous Bronze Parts Prepared by Powder Sintering, The PSU-UNS International
Conference on Engineering and Environment-ICEE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro,
18-20 May 2005.
5) Sirikul Wisuthimethangoon, Thawichart Yenwiset, Lek Sikong and Thawatchai,
Plookpol, 2005, The Effect of Heat Treatment on Mechanical Behavior and Microstructure of
Al-7% Si Cast From Recycled Beverage Cans, The PSU-UNS International Conference on
Engineering and Environment-ICEE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 18-20 May
2005.
6) Sutham Niyomwas and Lek Sikong, 2005. Synthesis of Al2O3 - SiCw Ceramic Matrix
Composite by Carbothermal Reduction of Kaolin, EPD Congress 2005 Edited by Schlesinger,
TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), Warrendale, PA., p. 801-811.
7) Sripong Phanphaew, Lek Sikong, Thawatchai Plookphol, Sutham Niyomwas and Prapas
Muangjunburee, 2005. Properties of Tin Bronze/Talcum Composite Material Prepared by
Mechanical Alloying Process, Proc. of 31st Congress on Science and Technology of Thailand,
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand , October, 2005, Article
No. I0021.
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8) Suchart Chantaramanee, Thawatchai Plookpol, Lek Sikong and Sirikul Wisuthimethangoon,
2005. Properties of Tin Bronze/Talcum Composite Material Prepared by Mechanical Alloying
Process, Proc. Of 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Technopolis,
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand , 18-20 October, 2005,
Article No. I0037.
9) Thawichart Yenwiset, Sirikul Wisuthimethangoon, Lek Sikong, Thawatchai Plookphol
and Prapas Muangjunburee, 2005. Improving of Mechanical Properties of Aluminiu Cast
from Recycled Beverage Cans by Silicon Addition and Heat Treatment , Proc. of 31 st Congress
on Science and Technology of Thailand, Technopolis, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand , 18-20 October, 2005, Article No. I0022.
10) Likit Wanapong, Lek Sikong, Sirikul Wisutmethangoon, Napisporn Meemongkol, and Prapas
Muangjunburee, 2005. Performance of Attritor Mill Used for Alloyed Powder Preparation, Proc.
of 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Technopolis, Suranaree University
of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand , 18-20 October, 2005, Article No. I0025.
11) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานนท์ และชนินทร เตชะธาดา. 2548. ปฎิกิริยาโฟโตแคตาลิติกของ TiO2
ที่เคลือบบนลูกบอลเซรามิก, การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครั้งที่ 4, 8-9 ธันวาคม 2548, บทความ MnE08.
12) เล็ก สี คง และฤตวรรณ ชีววุฒิพงศ์, 2548. การศึกษาการกัดกร่ อนของ Stainless Steel ผสม Aluminium,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 4, 8-9 ธันวาคม 2548,
บทความ MnE12.
13) เล็ก สี คง วีรวรรณ สุ ทธิศรี ปก และรุ่ งนภา เกษดี, 2548. สมบัติเชิงกลของยางที่ผสมด้วยผงยางรถยนต์
รี ไซเคิล, การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 4, 8-9 ธันวาคม
2548, บทความ MnE13.
14) เล็ก สี คง ธวัชชัย ปลูกผล และเดวิทย์ กั้วกาจัด, 2549. การศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติที่เติมเส้นใย
ฝ้ ายและทัลคัม การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ และปิ โตรเลียม(รอบครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม
2549 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า
111-117.
15) เล็ก สี คง และขนิษฐา ศรี ประเสริ ฐ, 2549. การศึกษาผลของ Additives ต่อการบดเฟลด์สปาร์ ดว้ ย Jet
Mill, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ และปิ โตรเลียม(รอบครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม 2549 ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 94-98.
16) เล็ก สี คง และนพรัตน์ เชาว์ศิลป์ , 2549. การพัฒนามัชฌิมหนักที่ใช้สาหรับแยกกะลาออก
จากเมล็ดในปาล์ม, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ และปิ โตรเลียม (รอบครึ่ งทาง),
20 ตุลาคม 2549 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หน้า 88-93.
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17) เล็ก สี คง ลดาวรรณ์ เนาว์สุวรรณ และ วราพร สุ วรรณพฤกษ์, 2549. การผลิตเซรามิกพรุ นจากคอม
ปาวด์เคลย์โดยการสลายตัวของโซเดียมคาร์ บอเนตและขี้เลือ่ ย, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่
โลหการ และปิ โตรเลียม(รอบครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม 2549 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน้า 59-65.
18) เล็ก สี คง และณัฐพงศ์ ม่วงไตรรัตน์, 2549. วัสดุผสมระหว่างเซรามิกพรุ นและสารอิลาสโทเมอร์ ,
การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ และปิ โตรเลียม (รอบครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม 2549
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 54-58.
19) ทิพวดี เพ็ชรโชติ และเล็ก สี คง, 2549. สมบัติของโคลนเจาะที่ผสมเถ้าลอยและผงโดโลไมต์, การ
ประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ และปิ โตรเลียม(รอบครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม 2549 ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 38-43.
20) คาถา แก้วสมบูรณ์ เล็ก สี คง นภิสพร มีมงคล และธวัชชัย ปลูกผล, 2549, การศึกษาการเกิดเส้นใย
ดีบุกของวัสดุผสม Sn-SiC, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม (รอบ
ครึ่ งทาง), 20 ตุลาคม 2549 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริ ญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 106-110.
21) Khom Srirach, Thawatchai Plookphol, Lek Sikong, Sirikul Wisutmethangoon and
Weerawan Sutthisripok, 2007. Effects of Cu-Content on Microstructures and Tensile Properties of
Sn-9Zn-xCu Lead-Free Solders, International Conference on Mining, Materials and
Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology, Phuket Graceland Resort and Spa,
Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp. 318-320.
22) Lek Sikong and Thiti Boonsin, 2007. Mechanical Property and Cutting Rate of Treated Granite
Rock Using Microwave, International Conference on Mining, Materials and Petroleum
Engineering, The Frontiers of Technology, ICFT -2007, Phuket Graceland Resort and Spa,
Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp. 53-58.
23) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Noparit Morasut and Thammasak Pongprasert, 2007.
Fine Grinding of Brittle Minerals and Materials by Jet Mill, International Conference on
Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology, ICFT -2007,
Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp.65-71.
24) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa,
2007. Photocatalytic Efficiency of Nanocrytalline TiO2 and Ag-doped TiO2, International
Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology,
ICFT -2007, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp.346-349.
25) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas, 2007. Effect of
SiO2 Additive and Calcinations Temperature on The Phase Trans formation of TiO2 by
Sol-gel Method, International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering,
The Frontiers of Technology, ICFT -2007, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand,
10-12 May, 2007, pp.329-333.
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26) Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond. 2007. Mechanical Property of
MWCNT-Rubber Composite, The First Thailand National Nanotechnology Conference:
Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August,
2007.
27) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, Sutham Niyomwas and Kalayanee Kooptarnond, 2007. Contact
Angles and Self Cleaning Property of Glass Substrate Coated with TiO2/SiO2. The First Thailand
National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and Applications,
Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
28) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa, 2007.
Effect of Calcinations Temperature on Photocatalytic Activity of Ag-doped TiO2 Coated on Tile
Substrate. The First Thailand National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical, Nanomaterials,
Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
29) Weerachai Sangchay, Lek Sikong, and Kalayanee Kooptarnond, 2008. Effect of Preparation
Process and Characteristics of MWNT on Properties of NR-MWNT Composites, Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen,
Thailand, 28-29 January 2008, pp.494-499.
30) Natthapong Muangtrairat, Lek Sikong, Vishnu Rachpech and Konkanok Ubonchonlakat, 2008.
Inactivation of E.coli by Ag/TiO2 Nano-sized Photocatalyst, Technology and Innovation for
Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand,
28-29 January 2008, pp.514-517.
31) Jiraporn Damchan, Somporn Yensuk, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Sumpun Wongnawa
and Vishnu Rachpech, 2008. Effect of Temperature and Film Thickness on Photocatalytic Reaction
and Hydrophilic Property of TiO2 Film Coated on Ceramic Tile, Technology and Innovation for
Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand,
28-29 January 2008, pp.508-513.
32) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong and Sasamon Phochanugoon, 2008. Photocatalytic Activity
of Titaniumdioxide Coating on Diatomite by Sol-Gel Method, Technology and Innovation for
Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand,
28-29 January 2008, pp. 500-503.
1.3 งานวิจัย
1) เล็ก สี คง, 2527. รายงานการวิจยั เรื่ องการแต่งแร่ ของเหมืองแร่ ทุ่งโพธิ์ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
2) เล็ก สี คง, 2535. รายงานการวิจยั เรื่ อง เครื่ องลอยแร่ แบบคอลัมน์
3) เล็ก สี คง, 2539. รายงานการวิจยั เรื่ อง การเตรี ยมถ่านหินสะอาด
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4) เล็ก สี คง ธวัชชัย ปลูกผล และสุ ธรรม นิยมวาส, 2549, รายงานการวิจยั เรื่ อง บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง
ทุนเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2548 จานวน 200,000 บาท
5) เล็ก สี คง ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร และวีรวรรณ สุ ทธิศรี ปก, 2550, รายงานการวิจยั เรื่ อง การผลิตโลหะผสมจารู ป
NiTi ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกล ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2549 จานวน 63,000 บาท
6) เล็ก สี คง นภิสพร มีมงคล และธวัชชัย ปลูกผล, 2550, รายงานการวิจยั เรื่ อง การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุ น
ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ทร์ ปี 2549 จานวน 200,000 บาท
7) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานนท์, 2552, รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโฟโตแคตะลิสต์
ทุนงบประมาณแผ่นดินจากสภาวิจยั แห่งชาติ, 2550 จานวน 576,000 บาท
8) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานท์ และอรสา พัฒนไพบูลย์ชยั , 2552, รายงานการวิจยั เรื่ อง วัสดุผสมระหว่างยาง
คอมเปาวด์และท่อนาโนคาร์ บอน ทุน สกว 2551 จานวน 143,000 บาท
9) เล็ก สี คง และกัลยาณี คุปตานนท์, 2551, รายงานการวิจยั เรื่ อง วัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและท่อ นาโน
คาร์ บอนและนาโนเคลย์ CoE NANOTEC at PSU 2550 จานวน 292,000 บาท
1.4 หนังสื อตารา
1) เล็ก สี คง, 2535. คู่มือปฏิบตั ิการการแต่งแร่ 1 และ 2 , หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
2) เล็ก สี คง, 2535. วัสดุวิศวกรรม , หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ หาดใหญ่ 392 หน้า
3) เล็ก สี คง, 2540. วัสดุวิศวกรรมและอุตสาหกรรม, หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ 618 หน้า
4) เล็ก สี คง, 2551. วัสดุวิศวกรรมและอุตสาหกรรม , แก้ไขปรับปรุ งครั้งที่ 5, หน่วยโสตทัศนศึกษา,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ 618 หน้า
1.5 รางวัล
1) Thainox Metallurgy Award 2004, 2nd Runner-up, Design and Construction of Gas Atomizer, Lek Sikong,
Sirikul Wisuthimethakul and Suchart Yenwisate, Department of Mining and Materials Engineering, Faculty
of Engineering, Prince of Songkla University.
2) Thainox Metallurgy Award 2008, 1st Runner-up, Synthesis of Porous NiTi Shape Memory Alloys by Self
Propagating High Temperature Synthesis(SHS): Influence of Compaction Pressure on the Pore
Morphology, Lek Sikong, Sirikul Wisuthimethakul and Nipon Denmud, Department of Mining and
Materials Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University.
3) รางวัลผลงานตาราประจาปี 2552 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ “ วัสดุวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม.” โดย รศ.ดร.เล็ก สี คง
4) รางวัลผลงานตาราประจาปี 2552 จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ “ วัสดุวิศวกรรมและอุตสาหกรรม.” โดย
รศ.ดร.เล็ก สี คง
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5) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปื 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์
ระดับนาโนเพื่อยืดอายุผกั โดย นางสาวบุษบากร คงเรื อง
6) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปื 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์วสั ดุผสมระหว่างยางผสมและ
ท่อนาโนคาร์ บอน โดย นางสาวพัชรี เพิ่มพูนรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริ ญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์
ชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์
7) รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริ ญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี
2553 เรื่ อง การสังเคราะห์
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2. รศ. ดร. ศิริกลุ วิสุทธิ์เมธางกูร
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

หน่วยกิต
1

237-201 Materials Engineering Laboratory I
237-204 Transport Phenomena in Materials Processes

3

237-220 Physical Metallurgy I

3

237-301 Materials Engineering Laboratory II

1

237-303 Materials Characterization

3

237-320 Physical Metallurgy II

1

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-501 Advanced Physical Metallurgy
237-504 Materials Characterization by Electron Microscope

หน่วยกิต
3
3

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-501 Advanced Physical Metallurgy
238-504 Materials Characterization by Electron Microscope

หน่วยกิต
3
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Wisutmethangoon S., Plookphol T., and Sungkhaphaitoon P., “Production of SAC305 Powder by an
Ultrasonic Atomization”, Powder Technology, 209, 105-111, May, 2011.
2) Janudom S., Rattanachaikul T., Burapa R., Wisutmethangoon S., and Wannasin J., “Feasibility of
semi-solid die casting of ADC12 aluminum alloy”, Transaction of Nonferrous Metals Society of
China, 20, 1756-1762, September, 2010.
3) Chucheep T., Burapa R., Janudom S., Wisutmethangoon S., and Wannasin J., “Semi-Solid Gravity
Sand Casting using Gas Induced Semi-Solid Process”, Transaction of Nonferrous Metals Society of
China, 20, 981-987, September, 2010.
4) Canyook R., Petsut S., Wisutmethangoon S., Flemings M.C., and Wannasin J., “Evolution of
Microstructure in Semi-Solid Slurries of Rheocast Aluminum Alloy”, Transaction of Nonferrous
Metals Society of China, 20, 1649-1655, September, 2010.
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5) Wisutmethangoon S., Denmud N., and Sikong L., “Characteristics and Compressive Properties of
Porous NiTi Alloy Synthesized by SHS Technique”, Materials Science and Engineering A, 515,
93-97, 2009.
6) Kuntongkum S., Wisutmethangoon S., Plookphol T., and Wannasin J., “Influence of heat treatment
processing parameters on the mechanical properties and the microstructure of semi-solid aluminum
alloy A356”, Journal of Metals, Materials and Minerals, 18(2), 93-97, Dec. 2008.
7) Wisutmethangoon S., Denmud N., Sikong L., and Suttisripok W., “Influence of Compaction Pressure
on the Morphology and Phase Evolution of Porous NiTi Alloy Prepared by SHS Technique”,
Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(6), 761-765, Nov.-Dec. 2008.
8) Wisutmethangoon S., Nu-Young P., Sikong L., and Plookphol T., “Synthesis and Characterization of
Porous Titanium”, Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(4), 509-513, Jul.-Aug. 2008.
9) Wisutmethangoon S., Kelly T.F., Flinn J.E., Camus P.P., Larson D.J., Miller M.K., “APFIM and
TEM Investigations of Precipitation in Rapidly Solidified 316 Stainless Steel”, Mat. Sci. &
Eng. A250, 1998, pp.43-48.
1.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) ทวิชาติ เย็นวิเศษ ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร เล็ก สี คง ธวัชชัย ปลูกผล การปรั บปรุ งสมบัติทางกลของ
อะลูมิเนี ยมจากกระป๋ องเครื่ องดื่ มที่ ใช้ แล้ วด้ วยการเติมซิ ลิกอน และกระบวนการทางความร้ อน การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
2547
2) เล็ก สี คง, ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร และอภิรัตน์ โพธิ์มาศ. 2547 การเปรี ยบเที ยบโลหะผสม Al-33%Cu ที่
เตรี ยมด้ วยวิ ธี Mechanical Alloying and Gas Atomization การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
วัสดุ และปิ โตรเลียม ครั้งที่ 7, 1-3 ธันวาคม 2547, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, หน้า 7-23 7-31
3) เล็ก สี คง ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร ชนินทร์ ดารัสการ ศรี พงษ์ พรรณแผ้ว สมบัติบางประการของวัสดุ
ผสมระหว่ างโลหะดีบกุ กับซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ ที่ เตรี ยมด้ วยวิ ธี Mechanical Alloying
การประชุม
วิชาการด้า นเหมื อ งแร่ โลหะวิ ท ยา และปิ โตรเลีย ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลา
นคริ นทร์ 2546
4) เล็ก สี คง บุญสม ศิริบารุ งสุ ข ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร สุ รพล ชูสวัสดิ์ การออกแบบสร้ างเตา
หลอมโลหะของขนาดห้ องปฏิ บัติก ารโดยใช้ เชื ้ อ เพลิ งก๊ า ซออกซิ เ จนอะเซทิ ลี น ประชุ มวิ ชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อโลกน่าอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2545
5) เล็ก สี คง ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร ดนุพล ตันนโยภาส สงบ ธนบารุ งกูล อานุ ภาพ เอื้อพัฒนุ กูล
สุ กนก รอดรั ตน์ การปรั บปรุ งสมบัติอะลูมิเนี ยมที่ หลอมจากกระป๋ องเครื่ องดื่ มที่ ใช้ แล้ ว ประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อโลกน่าอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2545
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Structure and Mechanical Properties of Semi-Solid Aluminum Alloy A356”, 3rd Thailand Metallurgy
Conference, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, October 26-27, 2009.
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14) Gonsrang S., Plookphol T., and Wisutmethangoon S., “Design and Development of Centrifugal
Atomizer for Lead-Free Solder Powder Processing”, 4th International conference on Engineering
technologies ICET2009, Park Hotel, Novi Sad, Serbia, April 28-30, 2009.
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15) Wisutmethangoon S., Denmud N., Sikong L., and Suttisripok W., “Mechanical properties of porous
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23) Plookphol T., Chantaramanee S., Sikong L., and Wisutmethangoon S., “Tensile Properties of 7075T651 Aluminum Alloy at Elevated Temperatures”, PSU-UNS International Conference on
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24) Sikong L., Wisutmethangoon S., Sutthisripok W., and Keatklunboot T., “Production of NiTi Shape
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25) Wisutmethangoon S., Wannapong L., and Sikong L., “Effect of Milling Parameters on Synthesis of
Al-33wt.%Cu Alloy by Mechanical Alloying”, PSU-UNS International Conference on Engineering
and Environment-ICEE, Novi Sad, 2005.
26) Wisutmethangoon S., Yenwiset T., Sikong L., and Plookphol T., “The Effect of Heat Treatment on
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Nanometer-Scale Precipitaition in a Rapidly Solidified Stainless Steel”, Proc. Microscopy and
Microanalysis ’97, Vol. 3, Supplement 2, 1997, pp.981-982.
1.2.3 งานวิจัย
1) การพัฒนาเตาหลอมโลหะ 2542 (ผูร้ ่ วมวิจยั )
2) การพัฒนาเครื่ องผลิตผงโลหะผสมเชิงกล ก.พ. 2545–ม.ค. 2547 (หัวหน้าโครงการ)
3) การออกแบบและสร้างเครื่ องแก๊สอะตอมไมเซอร์ สาหรับผลิตผงโลหะ 2545-2547 (ผูร้ ่ วม วิจยั )
4) อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาค
ของอะลูมิเนียมหล่อ Al-7%Si (โดยน้ าหนัก) ที่หลอมจากกระป๋ องเครื่ องดื่มที่ใช้แล้ว เปรี ยบเทียบกับ
อะลูมิเนี ยมหล่อเกรด A356 (Al-7%Si-0.3%Mg) ที่หลอมจากอะลูมิเนี ยมใหม่ 2546-2547 (หัวหน้า
โครงการ)
5) A study on creep behavior of 7075-T651 aluminum alloy used for making plastic-injection mold
(ผูร้ ่ วมวิจยั )
6) การออกแบบและสร้างเครื่ องสังเคราะห์โดยวิธีขยายด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสาหรับสังเคราะห์
วัสดุข้ นั สู ง 2549-2551 (ที่ปรึ กษาโครงการ)
7) การสังเคราะห์โลหะผสมจารู ปนิกเกิล-ไทเทเนี ยมพรุ นโดยวิธีแผ่ดว้ ยตัวเองที่อุณหภูมิสูง 2549-2551
(หัวหน้าโครงการ)
8) อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้ อนที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้ างจุ ลภาคของ
อะลูมิเนียมหล่อแบบฉี ดอัดกึ่งของแข็ง A356 2551-2553 (หัวหน้าโครงการ)
9) การพัฒนาเครื่ องอะตอมไมเซอร์ แบบอัลตราโซนิค 2552-2553 (ที่ปรึ กษาโครงการ)
10) การผลิ ต ผงโลหะบัด กรี ไ ร้ ส ารตะกั่ว โดยกระบวนการอัล ตราโซนิ ก อะตอมไมเซชัน 2552-2553
(หัวหน้าโครงการ)
11) กระบวนการปรับปรุ งสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ข้ ึนรู ปโดยวิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISS
ด้วยความร้อน 2553-2555 (หัวหน้าโครงการ)
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1.2.4 หนังสื อตารา
1) ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร โลหกรรมกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ 2543.
1.2.5 รางวัล
1) Microscopy Society of America (MSA) Presidential Scholars Award, Microscopy and
Microanalysis, 1997.
2) รางวัล ชมเชย ผลงานเรื่ อ ง การสั งเคราะห์ นิ ก เกิ ล ไททาเนี ย มพรุ น ด้ว ยวิ ธี Self-Propagating High
Temperature Synthesis จากการประชุมวิชาการ "บัณฑิ ตศึก ษาไทยใต้พระบารมี " ประจาปี 2550
(รับรางวัลเมื่อ 22 กันยายน 2551) หน่วยงาน สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
3) รางวัลที่ 2 Thainox Metallurgy Award 2008 จากผลงานของนักศึกษาในที่ปรึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่ อง Synthesis of Porous NiTi Shape Memory Alloys by Self Propagating High Temperature
Synthesis (SHS) : Influence of Compaction Pressure on the Pore Morphology
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3. ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล
1.1 ภาระงานสอน
1.1.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-220 Introduction to Minerals and Materials Industries
235-320 Mineral Processing Lab I
235-321 Mineral Processing Lab II
235-370 Mining Engineering Seminar
237-221 Mechanical Behavior of Materials
237-341 Engineering Ceramics Lab
237-370 Materials Engineering Seminar
237-371 Materials Engineering Project
237-407 Failure Mechanics and Analysis

หน่วยกิต
1
1
1
1
3
1
1
3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-555 Research Methodology in Mining and Materials Engineering
237-502 Advanced Materials Processing and Materials Selection
237-508 Structures and Mechanical Properties of Materials
237-600 Thesis
237-601 Thesis
237-781 Seminar in Materials Engineering I
237-791 Thesis

หน่วยกิต
3
3
3
36
18
1
48

1.1.3 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-555 Research Methodology in Mining and Materials Engineering
238-502 Advanced Materials Processing and Materials Selection
238-500 Advanced Mechanical Behavior of Materials

หน่วยกิต
3
3
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Wisutmethangoon, S., Plookphol, T. and Sungkhaphaitoon, P. (2011), “Production of SAC305
Powder by Ultrasonic Atomization,” Powder Technology, Vol. 201, pp. 105-111.
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2) Kuntongkum, S., Wisutmethangoon, S., Plookphol, T. and Wannasin, J. (2008), “Influence of Heat
Treatment Processing Parameters on the Hardness and the Microstructure of Semi-Solid Aluminum
Alloy A356,” J. of Metals, Materials and Minerals, Vol. 18, No. 2, pp. 93-97.
3) Wisutmethangoon, S., Ngu-Young, P., Sikong, L. and Plookphol, T. (2008), “Synthesis and
Characterization of Porous Titanium,” Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30, No. 4, pp. 509-513.
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relaxation of single-crystal halite (NaCl), J. Geophys. Res., 109, B12201, doi:10.1029/ 2004JB003064.
5) ธวัชชั ย ปลูกผล (2533), การทดลองแต่งแร่ ดินขาวเกรดกระดาษด้วยไฮโดรไซโคลนขนาดเล็ก, ข่าวสาร
การธรณี , ปี ที่ 35, ฉบับที่ 9, กันยายน, หน้า 31-44.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Kaewboonthong1, P., Kooptarnond, K., Bunnaul, P. and Plookphol, T. (2011) “Recovery of Metal
from Lead-Free Solder Dross,” The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and
Technology (ICET-2011), 2-3 May 2011, Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach , Phuket,
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2) Zhou, Y., Plookphol T., Wisutmethangoon S. and, Wannasin, J. (2010), High-Temperature Tensile
Properties of Semi-Solid Aluminum Alloy A356-T6 Produced by the GISS Process,” 12th
International Congress on Mesomechanics (Mesomechanics 2010) Multiscaling of Synthetic and
Natural Systems with Self-Adaptive Capability, 21-25 June 2010, National Taiwan University of
Science and Technology, Taipei, Taiwan,
3) Gonsrang, S., Plookphol, T. and Wisutmethangoon, S. (2010), “The Effect of Rotating Atomizer
Geometry on the SAC305 Lead-Free Solder Powder Production,” International Conference &
Exhibition on Powder Metallurgy in Processing of Particulate Materials and Products & 36th Annual
Technical Meeting, 28-30 January, 2010, Sheraton Rajputana Hotel, Jaipur, India.
4) Sungkhaphaitoon, P., Chimplee, T., Duangsiri, P., Wisutmethangoon, S. and Plookphol, T. (2010),
“Development of Ultrasonic Atomizer for Production of Lead-Free Solder Powder,” International
Conference & Exhibition on Powder Metallurgy in Processing of Particulate Materials and Products &
36th Annual Technical Meeting, 28-30 January, 2010, Sheraton Rajputana Hotel, Jaipur, India.
5) Chantaramanee, S., Plookphol, T., Sikong, L. and Wisutmethangoon, S. (2009), “Lead-Free SolderSWCNT Nano-Composite Processing by Ultrasonic,” 4th International Conference on Recent
Advances in Materials, Minerals and Environment and 2nd Asian Symposium on Materials and
Processing (RAMM & ASMP 2009), 1-3 June, Bay View Beach Resort, Batu Ferringhi, Penang,
Malaysia.
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6) Gonsran, S., Plookphol, T. and Wisutmethangoon, S. (2009), “Design and Development of Centrifugal
Atomizer for Lead-Free Solder Powder Processing,” 4th Conference on Engineering Technologies –
ICET2009, 28-30 May, Park Hotel, Novi Sad, Serbia.
7) Jussakorn, N., Memongkol, N., Plookphol, T., Chantaramanee, S. and Wannasin, J. (2008),
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8) Srirach, K., Plookphol, T., Sikong, L., Wisutmethangoon, S. and Sutthisripok, W. (2007), “Effects of
Cu-Content on Microstructures and Tensile Properties of Sn-9Zn-xCu Lead-Free Solders,”
International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of
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9) Sikong, L., Plookphol, T. and Kuakamjai, D. (2006) “Study on Properties of Natural Rubber
Reinforced with Cotton Wool and Talcum,” Conference on Mining, Metallurgy and Petroleum, 20
December, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 111-117. (In Thai)
10) Plookphol, T. and Aphichitsopha, K. (2005), “Mechanical Properties of SiC/6061 Metal Matrix
Composite Prepared from Aluminum Scrap,” The Fourth PSU Engineering Conference, Hatyai,
Thailand, 8-9 December, Paper No. MNE09, pp. MNE-48~MNE-51.
11) Chantaramanee, S., Plookphol, T., Sikong, L. and Wisutmethangoon, S. (2005), “A Study on Creep
Behavior of Aluminum Alloy Used for Making Plastic-Injection Mold,” Paper No. I0037, 31st
Congress on Science and Technology of Thailand (STT 2005), 18 - 20 October, Technopolis,
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima.
12) Yenwiset, T., Wisutmethangoon, S., Sikong, L., Plookphol, T. and Muangchanburi, P. (2005),
“Improving of Mechanical Properties of Aluminium Cast from recycled Beverage Cans by Silicon
Addition and Heat Treatment,” Paper No. I0022, 31st Congress on Science and Technology of
Thailand (STT 2005), 18 - 20 October, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon
Ratchasima.
13) Phanphaew, S., Sikong, L., Plookphol, T., Niyomwas, S. and Muangchanburi, P. (2005), “Properties
of Tin Bronze/Talcum Composite Material Prepared by Mechanical Alloying Process,” Paper No.
I0021, 31st. Congress on Science and Technology of Thailand (STT 2005), 18 - 20 October,
Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima.
14) Plookphol, T., Chantaramanee, S., Sikong, L. and Wisutmethangoon, S. (2005), Tensile Properties of
7075-T651 Aluminum Alloy at Elevated Temperatures, Paper No. 19, International Conference on
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ยางพาราประกอบลามิเนตเสริ มกาลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยภายใต้การดัด ”, วิศวกรรมสาร
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14) เสน่ห์ รักเกื้อ, เจริ ญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรื อง, คณดิถ เจษพัฒนานนท์ และ พฤทธิกร สมิตไมตรี
, “The Rotating Balance of Integral Solid Tire of Inner Section”, The 20th Conference on
Mechanical Engineering Network of Thailand, October 18-20th, 2006, Nakornrajsrima.
15) วีระชัย เก้าเอี้ยน, เจริ ญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรื อง, คณดิถ เจษพัฒนานนท์ และ พฤทธิกร สมิต
ไมตรี , “Stiffness Testing of the Integral Solid Tires”, The 20th Conference on Mechanical
Engineering Network of Thailand, October 18-20th, 2006, Nakornrajsrima.
16) ฉัตรปกรณ์ สุ กฤทธิรา ธเนศ และ วิริยะ, “Study and Quality Improvement of Glue from Epoxidized
Natural Rubber Latex to Be Used in Rubberwood Furniture Industries”, ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาคริ นทร์ ครั้งที่-4, หาดใหญ่ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548
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17) Wipoo Piwat Charoenyut Decwayukul Wiriya Thongraung, “Validation of Using Spring Element for
Thin Adhesive Layer In Finite Element Models of Rubber Bonded Butt Joints” The 19th conference
of Mechanical Engineering Network of Thailand, 19-21 October 2005, Phuket, Thailand.
18) Yutthachart Wichianbutr, Charoenyut Dechwayukul, Lek Sikong and Wiriya Thongruang,
“Mechanical Properties of Lignite Fly Ash/Natural Rubber Composites: Effects of Filler Size,
Loading and Silane Coupling Agent”, The 19th conference of Mechanical Engineering Network of
Thailand, 19-21 October 2005, Phuket, Thailand.
19) วิภู พิวฒั น์, เจริ ญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรื อง และ ชลดา เดวิส “การใช้วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์
ศึกษาผลของมอดูลสั ของชั้นกาวต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน”, ประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์ ครั้งที่-3, หาดใหญ่ สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547
20) จักร์ ชยั สุ วรรณเนาว์, เจริ ญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรื อง และ ธงชัย ฟองสมุทร “ผลกระทบของ
ระยะห่างระหว่างหมุดต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ความเข้มของความเค้นของรอยต่อหมุดย้า”, ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่-3, หาดใหญ่ สงขลา, 8-9 ธันวาคม2547
21) เล็ก สี คง, วิริยะ ทองเรื อง และ กิตติศกั ดิ์ รอดปาน, “สมบัติของยางผสมแร่ เซอร์ คอน”, ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที-่ 3, หาดใหญ่ สงขลา, 8-9 ธันวาคม2547
22) Jitrada Sunto, Charoenyut Dechwayukul, Wiriya Thongruang “The Study of Parameters for
Reducing The Cure Times of Natural Rubber Foam” The 7th Mining, Materials, and Petroleum
Engineering Conference, December 1-3, 2004, Chiang Mai.
23) Yutthachart Wichianbutr, Charoenyut Dechwayukul, Wiriya Thongruang and Lek Sikong
“Properties of Natural Rubber Filled with Lignite Fly Ash: The Cure Characteristic and Mechanical
Properties” The 18th Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand, October 18-20,
2004, Khon Kaen.
24) Wipoo Piwat, Charoenyut Dechwayukul, Wiriya Thongruang and Chonlada Lewis “Hyperelastic
Material Testing for Finite Element Modeling“The 18th Conference on Mechanical Engineering
Network of Thailand, October 18-20, 2004, Khon Kaen.
25) Charoenyut Dechwayukul, Thongchai Fongsamootr, Wiriya Thongruang and Jukchai Suwannao,
“Spring Elements for Modeling of 2-D Adhesively Bonded Lap Joints” การประชุมวิชาการเครื อข่าย
วิศวกรรมเครื่ องกล แห่งประเทศ ไทยครั้งที่ 17 , 15-17 ตุลาคม 2546 จังหวัดปราจีนบุรี
26) Charoenyut Dechwayukul, Thongchai Fongsamootr, Wiriya Thongruang and Jukchai Suwannao,
“Effects of Crack Extension on the Stiffness of 2-D Adhesive Shear Lap Joint”, ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที-่ 2, หาดใหญ่ สงขลา, 21-22 สิ งหาคม 2546
27) Wiriya Thongruang, Richard J. Spontak and C. Maurice Balik, “Properties of Polymer Blends Filled
with Mixtures of Conductive Fillers”, Materials Research Society Symposium (MRS meeting),
North Carolina, November 9, 2001.
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28) Wiriya Thongruang, Richard J. Spontak and C. Maurice Balik, “Properties of high-density
polyethylene filled with mixtures of graphite and carbon fibers”, 115th NC-ACS Sectional
Conference, North Carolina State University, April 21, 2001.
29) Wiriya Thongruang, Richard J. Spontak and C. Maurice Balik, “Effect of UHMW polyethylene on
the conductivity of high-density Polyethylene filled with graphite, carbon black, or carbon fiber”,
114th NC-ACS Sectional Conference, North Carolina Central University, April 1, 2000.
30) Wiriya Thongruang, Richard J. Spontak and C. Maurice Balik, “Effect of UHMW polyethylene on
the properties of high-density Polyethylene/graphite composites”, 113th NC-ACS Sectional
Conference, University of North Carolina-Chapel Hill, April 24, 1999.
1.3 งานวิจัย
งานวิจัย/บริการวิชาการที่ดาเนินการเสร็จสิ้ นแล้ ว
งานวิจยั
 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ (สกว ปี 2547, 148,400 บาท หัวหน้ าโครงการ)
การเสริ มแรงยางธรรมชาติดว้ ยเถ้าลอยลิกไนต์ (ต.ค.46- พ.ค.47 งบประมาณแผ่นดินปี 2547 265,400 บาท
หัวหน้ าโครงการ)
 ผลของความสม่าเสมอของรู ปทรงต่อการสั่นสะเทือนของล้อรถแบบยางตัน (ทุนสกว 2550งบประมาณ
1,745,500 บาท)
 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี /โฟมรี ไซเคิล/ใยแก้ว: การศึกษาค่าการนาความร้อน สมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางกล (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2547 งบประมาณ 246,376 บาท หัวหน้ า
โครงการ)
 ผลของสารตัวเติมต่อสมบัติของกาวจากน้ ายางธรรมชาติอีพอกไซด์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ยางพารา (ทุนเชลล์ 2548 งบประมาณ 25,000 บาท)
 การเสริ มสร้างศักยภาพการจัดการสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย :กรณี ศึกษา ผลิตภัณฑ์ยางวง
และเส้นยางยืด (ทุนสกว 2550 งบประมาณ 1,257,000 บาท)
 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทาจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็ นตัวตรวจรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทุนศูนย์นา
โนฯ 2551 งบประมาณ 337,800 บาท)
 ความทนทานของล้อยางตัน (ทุนสกว 2551 งบประมาณ 1,273,100 บาท)
งานวิจัย/บริการวิชาการที่ดาเนินการเสร็จสิ้ นแล้ ว
งานวิจยั
 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ (สกว ปี 2547, 148,400 บาท หัวหน้ าโครงการ)
การเสริ มแรงยางธรรมชาติดว้ ยเถ้าลอยลิกไนต์ (ต.ค.46- พ.ค.47 งบประมาณแผ่นดินปี 2547 265,400 บาท
หัวหน้ าโครงการ)
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งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ (2547-ปัจจุบัน)
 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทาจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็ นตัวตรวจรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทุนศูนย์นาโนฯ 2552 งบประมาณ 167,000 บาท)
 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า (ต.ค.50-ก.ย.53 ชุดโครงการงบประมาณ
แผ่นดินปี 2551-2553, 1,442,000 บาท หัวหน้ าโครงการ)
 ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อการลดพลังงานพุ่งชน (ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2552-2553 งบประมาณ 200,000 บาท หัวหน้ าโครงการ)
 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทายางเครพขาว (ต.ค.52-ก.ย.54 ทุนสกว งบประมาณ
2,309,900 บาท หัวหน้ าโครงการ)
1.4 หนังสื อตารา
1) วิริยะ ทองเรื อง, “วิศวกรรมพอลิเมอร์ ” มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2554

1.5 รางวัล
1) รางวัลผลงานวิจยั เด่นจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจาปี 2549 เรื่ อง “ผลของความ
สม่าเสมอของรู ปทรงต่อการสั่นสะเทือนของล้อยางตัน” โดย เจริ ญยุทธ/วิริยะ/คณดิถ
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5. ผศ. ดร. สุ ธรรม นิยมวาส
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-203
Thermodynamics of Materials

หน่วยกิต
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่วยกิต
237-503
Advanced Thermodynamics of Materials
3
237-491
Special Topic in Material Engineering 1 (Synthesis of Inorganic Materials)
3
1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-503
Advanced Thermodynamics of Materials
238-572
Synthesis of Nanomaterials

หน่วยกิต
3
3

1.2 ผลงานทางวิชาการ
1) S. Niyomwas “Preparation of Aluminum Reinforce with TiB2-Al2O3-FexAly Composites
Derived from Natural Ilmenite”, Int. J. SHS., Vol. 19(2), 2010, pp. 152-158.
2) S. Niyomwas “Synthesis of Titanium Carbide from Wood by Self-Propagating High Temperature Synthesis”,
Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 32(2), 2010, pp. 175-179.
3) S. Niyomwas, N. Memongkol, P. Punsawas, and P. Bunnaul, “Synthesis of FeNi-Ceramic Composite by
Carbothermal Reduction from Fe2O3-WO3-Ni system”, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 32(1), 2010, pp.
51-54.
4) S. Niyomwas, “Synthesis and Characterization of Silicon-Silicon Carbide from Rice Husk Ash via SelfPropagating High Temperature Synthesis”, Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM), Vol.19 (2),
2009, pp. 21-25.
5) T. Srichumpong, J. wannasinand and S. Niyomwas, “Biomorphic Synthesis of TiC Hollow
Fibers from Cotton Fibers”, Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM), Vol.18 (2), 2008, pp. 117120.
6) N. Chaichana, N. Memongkol, J. Wannasin, and S. Niyomwas, “Synthesis of Nano-sized
TiB2 Powder by Self-Propagating High Temperature Synthesis”, CMU J. Nat. Sci., Special Issue on
Nanotechnology, Vol. 7(1), 2008, pp. 51-57.
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7) S. Niyomwas, “The Effect of Carbon Mole Ratio on the Fabrication of Silicon Carbide from SiO 2-C-Mg
System Via Self-Propagating High Temperature Synthesis”, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30(2),
2008, pp. 227-231
8) S. Niyomwas, N. Chaichana, N. Memongkol, and J. Wannasin, “The Effects of Milling Time on the Synthesis
of Titanium Diboride Powder by Self-propagating High Temperature Synthesis”, Songklanakarin J. Sci.
Technol., Vol. 30(2), 2008, pp. 233-238.
9) K. Nuilek, N. Memongkol, and S. Niyomwas, “Production of Titanium Carbide from Ilmenite”,
Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30(2), 2008, pp. 239-242.
Co- Author (correspondence author is underlined)
1) P.Tongchan, C. Thongraung, S. Siripongwuttikorn, S. Prutipanlai and S. Niyomwas, “Effect of Calcium
Compound Obtained from Fish By-Product on Calcium Metabolism in Rats”, As. J. FoodAg-Ind., Vol. 2(4),
2009, pp. 194-202.
2) L. Sikong, J. Damchan, K. Kooptarnond, and S. Niyomwas, “Effect of Doped SiO 2 and Calcinations
Temperature on Phase Transformation of TiO2 Photocatalyst Prepared by Sol-gel Method ”, Songklanakarin J.
Sci. Technol., Vol. 30(3), 2008, pp. 385-391 J.
3) Damchan, L. Sikong, K. Kooptarnond, and S. Niyomwas, “Contact Angle of Glass Substrate Coated with
TiO2/SiO2 Thin Film”, CMU J. Nat. Sci., Special Issue on Nanotechnology, Vol. 7(1), 2008, pp. 19-23.
Conference’s Proceeding (Peer Review)
2011
1) S. Singsarothai, S. Niyomwas and V. Rachpech, “ A Novel Thermal Coating Process Using Self-Propagating
High-TemperatureSynthesis Assisted Flame Spray Coating Process”, Proc. of The 5th PSU-UNS International
Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp. 676-678
2) T. sathaporn, S. Niyomwas, “Synthesis and Characterization of BaAl2O4 Phosphor by Self-propagating High
Temperature Synthesis”, Proc. of The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
(ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp. 672-675
3) S. Niyomwas “Synthesis and Characterization of Al2O3-TiC Composites by Self-Propagating-High
Temperature Synthesis”, Proc. of The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
(ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp. 695-697
4) K.Srimuangmak and S. Niyomwas “Effect of synthetic condition on photocatalytic activity of TiO2 nanotubes
prepare by anodization”, Proc. of The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
(ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp. 687-690
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5) P. Kalnaowakun and S. Niyomwas “Preparation and Characterization of Catalytic Materials in
platinum/Carbon black (Pt/CB) for Counter electrode of dye-sensitized solar cells”, Proc. of The 5th PSU-UNS
International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp.
702-704
6) S. Chainarong, S.Niyomwas, L.Sikong and S. Pavasupree “Synthesis and Characterization of TiO2/WO3
Nanocomposites on Visible Light Prepared by Hydrothermal Method ”, Proc. of The 5th PSU-UNS
International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp.
684-686
2010
1) T. Sathaporn, S. Singsarothai, and S. Niyomwas, “Synthesis and Characterization of Metal Oxide-BaTiO3
Composite Materials by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Method”, Proc. of The 8th PSUEngineering Conference (PEC-8), Songkhla, Thailand, April 22-23, 2010, pp. 797-802 [in Thai]
2) A. Sangkhanan, A. Maneerat, and S. Niyomwas, “Determination of Thermal Performance of Solar Evacuated
Collector with Thermosyphon Heat Pipe”, Proc. of The 8th PSU-Engineering Conference (PEC-8), Songkhla,
Thailand, April 22-23, 2010, pp. 703-707 [in Thai]
3) S. Niyomwas, “The Effect of Diluents on Synthesis of Alumina-Tungsten Carbide Composites by SelfPropagating High Temperature Synthesis Process”, Technology and Innovation for Sustainable Development
International Conference (TISD2010), Nongkhai, Thailand, March 4-6, 2010, pp. 1025-1029.
2009
1) S. Chainarong, S. Pavasupree, L. Sikong, and S. Niyomwas, “The Effect of Parameter on Photocatalytic
Activity of Titanium Dioxide Prepared by Hydrothermal Method”, Proc. of the 7th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering symposium 2009 (7th EMSES2009), Chiangmai, Thailand, Nov. 19-22, 2009, pp.
221-225.
2) S. Niyomwas, N. Chaichana, N. Memongkol, and J. Wannasin “Fabrication of A356 Reinforced with TiB2
Particle by Squeeze Casting Technique”, Proc. of the 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
symposium 2009 (7th EMSES2009), Chiangmai, Thailand, Nov. 19-22, 2009, pp. 116-120.
3) T. Chanadee, S. Niyomwas and N. Memongkol “Synthesis and Characterization of TiB 2 - Mullite Composite
via Self-Propagating High-Temperature Synthesis Method”, Proc. of the 4th International Conference on
Recent Advances in Materials, Minerals and Environment and 2nd Asian Symposium on Materials and
Processing (RAMM & ASMP 2009), Penang, Malaysia, June 2009, pp. CM13: 1-6.
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4) S. Chainarong, L. Sikong, S. Pavasupree and S. Niyomwas, “Synthesis of Anatase TiO2 Nanorods by
Hydrothermal Method and Post-Heat Treatment”, Proc. of the 4th International Conference on Recent
Advances in Materials, Minerals and Environment and 2nd Asian Symposium on Materials and Processing
(RAMM & ASMP 2009), Penang, Malaysia, June 2009, pp. NM5: 1-6.
5) S. Niyomwas, “Preparation of Al Reinforced with TiB2-Al2O3-FexAly Composites Derived from Natural
Ilmenite”, Proc. of the 4th International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals and
Environment and 2nd Asian Symposium on Materials and Processing (RAMM & ASMP 2009), Penang,
Malaysia, June 2009, pp. MT1: 1-8.
6) S. Niyomwas, “Synthesis of Advanced Ceramics from Natural Precursors by Self-Propagating HighTemperature Synthesis”, Proc. of the 1th Joint Symposium between National Science and Technology
Development Agency (NSTDA) and Nagaoka University of Technology (NUT), Pathumthani, Thailand, May
2009, pp. 27 -34.
7) S. Niyomwas, “In situ Synthesis of Silicon-Silicon Carbide Composites from SiO2-C-Mg System via SelfPropagating High Temperature Synthesis”, EPD Congress 2009, The Minerals, Metals and Materials Society
(TMS), Warrendale, PA, USA, 2009, pp.777-784.
8) S. Niyomwas, “Synthesis of TiB2-Al2O3-Fe Composites from Natural Ilmenite by Self-Propagating HighTemperature Synthesis”, Proc. of PMP III; Thailand Session (The 3rd. Int. Conf. of Processing Materials for
Properties: Thailand Session), The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Bangkok, Thailand, Aug
11, 2009, pp.163-168.
2008
1) S. Niyomwas, “Synthesis of Si-SiC Nanoparticle Composites”, Proc. of NanoThailand Symposium 2008
(NTS 2008), Bangkok, Thailand, November 2008, CD-Rom (Nanostructure Synthesis). [Awarded Lecture]
2) T. Srichumpong, J. wannasinand and S. Niyomwas, “Biomorphic Synthesis of TiC Hollow Fibers from Cotton
Fibers”, Proc. of The 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT V), Bangkok,
Thailand, September 2008, pp. CO 04:45-47.
3) S. Niyomwas, “Biomorphic Cellular TiC/C Ceramics from Woods”, EPD Congress 2008, The Minerals,
Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2008, pp.345-354.
2007
1) R. Chewawutipong, N. Memongkol , J. Wannasin, and S. Niyomwas, “Synthesis of Biomorphic SiC/C
Ceramics from Natural Woods”, Proc. of The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium (5th EMSES), Pataya, Thailand, Nov. 21-24, 2007, pp. 104-109.
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2) W. Thongruang, S. Niyomwas, P. Tekasakul and V. Luengaugsorn, “Properties of Alternative Insulations
from Recycled Foam Composites”, Proc. of Inter. Conf. on Mining, Materials, and Petroleum Engineering:
The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 114-117.
3) N. Chaichana, N. Memongkol , J. Wannasin, and S. Niyomwas, “Synthesis of Titanium Diboride Powder by
Self-propagating High Temperature Synthesis”, Proc. of Inter. Conf. on Mining, Materials, and Petroleum
Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 338-341.
4) R. Chewawutipong, N. Memongkol , J. Wannasin, and S. Niyomwas, “Synthesis and Characterization of
Porous Carbon from Natural Woods”, Proc. of Inter. Conf. on Mining, Materials, and Petroleum Engineering:
The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 164-168.
5) P. Punsawas, N. Memongkol, P. Bunnaul, and S. Niyomwas, “Effect of Precursors on Synthesis of FeNiCeramic Composite by Carbothermal Reduction from Fe 2O3-WO3-Ni”, Proc. of Inter. Conf. on Mining,
Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 1012, 2007, pp. 194-197.
6) K. Nuilek, N. Memongkol and S. Niyomwas, “Production of Titanium Carbide from Ilmenite”, Proc. of Inter.
Conf. on Mining, Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket,
Thailand, May 10-12, 2007, pp. 161-163.
7) S. Niyomwas, “Synthesis of Titanium Carbide from Wood by Self-Propagating High Temperature Synthesis”,
Proc. of PSU-UNS Inter. Conf. on Engineering and Environment 2007 (ICEE 2007), Phuket, Thailand, May
10-11, 2007, pp. ICEE2007222: 682-685.
8) S. Niyomwas, “Fabrication of Silicon Carbide from SiO2-C-Mg System via Self-propagating High
Temperature Synthesis”, Proc. of Inter. Conf. on Mining, Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers
of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 173-176.
9) S. Niyomwas, “Synthesis of Porous Compositesby Self-Propagating High Temperature Synthesis of TiO2B2O3-Al System”, EPD Congress 2007, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA,
USA, 2007, pp.261-270.
10) S. Niyomwas, “Synthesis of Biomorphic TiC Fibers Using Cotton as Bio-Templates”, EPD Congress 2007,
The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2007, pp.243-251.
2006
1) S. Niyomwas and A. Karnchanalerkchai, “Synthesis of Biomorphic TiC/C Ceramic from Natural Woods”,
Proc. Of Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006), Bangkok, Nov. 9-10, 2006,
pp. 6.
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2) S. Niyomwas, “Carbothermal Reduction Study of Kaolin and Two Different Silica Sources”, EPD Congress
2006, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2006, pp.805-812.
3) S. Niyomwas, “Effects of Temperature and Precursors on Preparation of Fe-TiC Conposites from Ilmenite”,
EPD Congress 2006, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2006,
pp.857-864.
4) N. Memongkol and S. Niyomwas, “In situ Synthesis of Al-TiC-Al2O3 and Al-SiC-Al2O3 Composites”, EPD
Congress 2006, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2006, pp. 847856.
5) K. Nuilek, N. Memongkol and S. Niyomwas, “Effects of TiO2 on Synthesizing Fe-TiC Composite”, Proc. of
The 4th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT IV), Bangkok, Thailand, March 2006,
pp. CP12:320-322. P.
6) Punsawas, N. Memongkol, P. Bunnaul, and S. Niyomwas, “Effect of Temperature on Synthesis of Ceramic WC Composite by Carbothermal Reduction of Fe2O3 and WO3”, Proc. of the 6th National Symposium on
Graduate Research , Bangkok, Thailand, Oct 13-14, 2006, CD-Rom (ST: Science and Technology) [in Thai].
2005
1) S. Niyomwas, D. Sae-Ngow and P. Namchan, “Fabrication of Porous Mullite from Kaolin by Electrophoretic
Deposition Process”, Proc. of The 4th PSU-Engineering Conference (PEC-4), Songkhla, Thailand, Dec 8-9,
2005, pp. MnE 58-64 [in Thai] [Best Basic Research Paper]
2) S. Phanphaew, L. Sikong, T. Plookphol, S. Niyomwas and P. Muangjunburee, “Properties of Tin
Bronze/Talcum Composite Material Prepared by Mechanical Alloying Process”, Proc. Of 31st Congress on
Science and Technology of Thailand, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,
October, 2005, Paper No. I0021
3) S. Niyomwas, “Synthesis of Fe-TiC Composite by Carbothermal Reduction of Ilmenite”, Proc. of PSU-UNS
Inter. Conf. on Eng. and Environment 2005 (ICEE 2005), eds. I. Cosic, V. Katic and M. Zlokolika, Novi Sad,
Serbia-Montenegro, May 18-20, 2005, Paper No. T11-2.2, pp.1-4.
4) S. Niyomwas and L. Sikong, “Synthesis of Al2O3 – SiC Ceramic Matrix Composite by Carbothermal
Reduction of Kaolin”, EPD Congress 2005, ed.M.E. Schlesinger, The Minerals, Metals and Materials Society
(TMS), Warrendale, PA, U.S.A., 2005, pp.801-811.
2004
1) S. Niyomwas and L. Sikong, “Synthesis of Al2O3-SiC Ceramic Composites by Carbothermal Reduction of
Kaolin: The Milling Effect”, Proc. of The 7th Meeting of Mineral, Materials and Petroleum Engineering
Conference, Chiangmai, Thailand, Dec 1-4, 2004, pp. 7:10-7:17 (in Thai)
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2000-2001
1) S. Niyomwas and R.G. Reddy: “Synthesis of Fe-TiC Nanocomposites by Thermal Plasma Processing”,
Nanospace 2001 – Exploring Interdisciplinary Frontiers : The International Conference on Integrated
Nano/Microtechnology for Space and Biomedical Application, Galveston, TX(Mar 13-16, 2001), CD-ROM,
IAIR, Houston, TX, USA, 2001.
2) S. Niyomwas, B. Wu, and R.G. Reddy: “Synthesis of Fe-TiN Composites by Thermal Plasma Processing”,
Ultrafine Grained Materials, e.d. R.S. Mishra, S.L. Semiatin, C. Suryanarayana, N.N.Thadhani, and T.C.
Lowe, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2000, p 89-98.
3) S. Niyomwas, B. Wu, and R. G. Reddy: “Modeling of Materials Synthesis in Thermal Plasma Reactor”,
Materials Processing in the Computer Age III, eds. V. R. Voller and H. Henein., The Minerals, Metals and
Materials Society (TMS), Warrendale, PA, USA, 2000, pp.199-210.
Book chapter
Sutham Niyomwas, Chapter Title: In Situ Synthesis of Silicon-Silicon Carbide Composites from SiO2-C-Mg
System via Self-Propagating High-Temperature Synthesis , pp 411-425, in the textbook title: Properties and
Applications of Silicon Carbide, Edited by: Rosario Gerhardt, InTech, Croatia, March 2011
หนังสื อ
สุ ธรรม นิยมวาส, “อุณหพลศาสตร์ ของวัสดุ”, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, สงขลา, พ.ศ.
2547 (ISBN: 974-644-524-3)
สุ ธรรม นิยมวาส และ บัญญัติ นิยมวาส “เครื่ องจักรกลของไหล”, บริ ษทั วิทยพัฒน์จากัด, กรุ งเทพฯ, พ.ศ. 2549
(ISBN: 974-11-0249-6)
สิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) สุ ธรรม นิยมวาส, “เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถอบแห้งและหุงต้มอาหาร”,
อนุสิทธิบตั รไทยเลขที่ 5292 (15 มี.ค. 2553)
2) สุ ธรรม นิยมวาส, “กระบวนการสังเคราะห์ผงวัสดุผสม เหล็ก - ทังสเตนคาร์ ไบด์”, คาขอรับ
สิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 105486 (5 ต.ค. 2548)
3) สุ ธรรม นิยมวาส, “เตาปฏิกรณ์สาหรับสังเคราะห์เซรามิก วัสดุผสมและวัสดุผสมเชิงโลหะ
โดยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง”, คาขอรับอนุสิทธิบตั รไทยเลขที่ 0603001060 (26 ก.ค. 2549)
4) สุ ธรรม นิยมวาส, “การสังเคราะห์ผงวัสดุผสม ซิ ลิกอน-ซิ ลิกอนคาร์ไบด์ จากขี้เถ้าแกลบและ
ทราย”, คาขอรับสิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 0701005017 (3 ต.ค. 2550)
5) สุ ธรรม นิยมวาส, “กระบวนการสังเคราะห์วสั ดุผสมของตัวประสานเหล็กหรื อเหล็กอะลู มิไนด์ กับตัวเสริ มแรงไทเทเนียมไดบอไรด์ และ อะลูมินมั ออกไซด์”, คาขอรับสิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 0701005018
(3 ต.ค. 2550)
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6) สุ ธรรม นิยมวาส, ทัศน์ชพร สถาพร และ เสาวณี ย ์ สิ งห์สโรทัย, “กระบวนการสังเคราะห์วสั ดุผสม แบเรี ยมไททา
เนต หรื อ แบเรี ยมเซอร์ โคเนต กับแมกนีเซี ยมออกไซด์ หรื อแบเรี ยมอะลูมิเนต”, คาขอรับสิ ทธิบตั รไทยเลขที่
1001000650 (23 เม.ย. 2553)
7) สุ ธรรม นิยมวาส, เจษฎา วรรณสิ นธุ์ และ นภิสพร มีมงคล, “วัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม หรื ออัลลอยย์ของ
อะลูมิเนียม กับตัวเสริ มแรงผงไทเทเนียมไดบอไรด์ ระดับนาโนเมตร และกระบวนการขึ้นรู ปวัสดุน้ นั ”, คาขอรับ
สิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 1003000882 (16 ก.ย. 2553)
รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศบทความดีเด่ น ประเภทการวิ จัยพื ้นฐาน เรื่ อง การผลิตมัลไลท์พรุ นจากดินขาวโดยวิธีอิเล็กโตร
โฟเรติกเดโพซิ ชนั (Fabrication of Porous Mullite from Kaolin by Electrophoretic Deposition Process) ในงาน
ประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2548
(PEC-4) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2548
2) อาจารย์ ตวั อย่ างด้ านงานวิ จัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2549
3) อาจารย์ ผ้ สู อนดีเด่ น ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2549
4) อาจารย์ ตวั อย่ างด้ านงานวิ จัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2551
5) รางวัลพิ เศษผลงานที่ มีศักยภาพด้ านนวัตกรรม เรื่ อง ผงวัสดุผสมซิลิกอน-ซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ จากขี้เถ้าแกลบ จาก
การประกวด นวัตกรรมข้าวไทย ประจาปี 2551 (จัดโดยมูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่ วมกับสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ)
6) รางวัล Awarded Lecture จากผลงานชื่อ Synthesis of Si-SiC Nanoparticle Composites ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ NanoThailand Symposium 2008 (NTS 2008) ซึ่ งจัดโดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่ วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรื อ NANOTEC ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2551 ณ
กรุ งเทพมหานคร
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ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
1. รศ. กัลยาณี คุปตานนท์
1.2 ภาระงานสอน
1.2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-230: Chemistry for Mining and Materials Engineers
237-303: Materials Characterization
237-341: Ceramic Engineering
237-370: Seminar
237-371: Materials Engineering Project
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-600 : Thesis
237-601 : Thesis
237-701 : Seminar in Materials Engineering I

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
หน่วยกิต
36
18
1

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
238-680: Seminar in Materials Engineering (Master Program)
238-890 : Thesis
238-891 : Thesis

หน่วยกิต
4
36
18

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong and Duangporn Kantachote,
Photocatalytic activity against Penicillium expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2 , Advanced
Materials Research Journal ,Vol. 214 (2011) pp 212-217, ISSN: 1022-6680.
2) Weerachai Sangchay, Lek Sikong,Kalayanee Kooptanondand Sutham Niyomwas, Photochromic
and self-cleaning properties of TiO2-AgCl/Cu2+ thin films, Advanced Materials Journal Journal,
Vol. 214 (2011) pp 149-155, ISSN: 1022-6680.
3) M. Masae, L. Sikong, K. Kooptarnond, W. Taweepreda and F. Saito, Photoactivity and
hydrophilicity of B and Ni Co-Doped TiO2 films, Advanced Materials Journal, Vol. 148-149,
2011, pp.1473-1479.
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4) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Sutham Niyomwas and Jiraporn Damchan, Photoactivity
and hydrophilic property of SiO2 and SnO2 co-doped TiO2 nano-composite thin films,
Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.32, No.4, July-August 2010, pp.413-418.
5) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์ 2553. “คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์ม
น้ ามันผสมหินฝุ่ นแกรนิต.”วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 มกราคม
2553 หน้า 138-148
6) Tonnayopas D., Kooptarnond K. and Masae M. 2009. Novel ecological tiles made with granite
fine quarry waste and oil palm fiber ash, Thammasat International Journal of Science and
Technology (TIJSAT), Vol. 14, No. 1, Jan.-Mar2009, pp. 10-20.
7) Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong, Tripob Bhongsuwan and Sompong Nontapan, Ferrite-STR
5L rubber composites as gamma radiation shields, KKU Res.J, 13(2), March 2008, pp. 269-278.
8) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Noparit Morasut and Thammasak Pongprasert, 2008.Fine
grinding of brittle minerals and materials by jet mill, Songklanakarin Journal of Science and
Technology, Vol.30, No.3, May-Jun 2008, pp. 377-384.
9) Lek Sikong, Jiraporn Damchan, , Kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas, 2008. Effect of
doped SiO2 and calcinations temperature on the phase transformation of TiO2 by sol-gel method,
Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.30, No.3, May-Jun 2008, pp. 385-391.
10) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, Sutham Niyomwas and Kalayanee Kooptarnond, 2008. Contact
angles and self cleaning property of glass substrate coated with TiO2/SiO2, CMU.J.Nat.Sci.,
Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1),
pp. 19-23.
11) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond ,2008. Effect of calcinations
temperature on photocatalytic activity of Ag-doped TiO2 coated on tile substrate. CMU.J.
Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1), pp.43-50.
12) Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond. 2008. Mechanical property of
MWCNT-rubber composite, CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology(2008) Vol.7(1),
pp.137-143.
13) ดนุพล ตันนโยภาส สมชัย ชัยเสน และกัลยาณี คุปตานนท์, 2545, ศักยภาพแหล่งทรายก่อสร้าง
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา วารสารสงขลานคริ นทร์ 24(4) :675–700
1.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong and DuangpornKantachote
“Photocatalytic activity against Penicillium expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2”
International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM2011), Yuhai Int’l Resort
Apartment &SPA, Sanya, China, 25-27 March,2011.
2) Weerachai Sangchay, Lek Sikong,Kalayanee Kooptanondand Sutham Niyomwas, “Photochromic
and self-cleaning properties of TiO2-AgCl/Cu2+ thin films” International Conference on Key
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Engineering Materials (ICKEM2011), Yuhai Int’l Resort Apartment &SPA, Sanya, China, 25-27
March,2011
Penthong, W., Bunnaul, P. and Kooptarnond, K. 2011. “Leaching Kinetics of sulfide gold ores
from Tungkum mine, Loei Province.”5th IWCERT International Workshop And Conference On
Earth Resources Technology, Organized by the University of Science Malaysia at Heritage Hotel,
Ipoh, Perak Malaysia on 10-12 May 2011. (pp 144-147)
ดนุพล ตันนโยภาส กัลยาณี คุปตานนท์ และณัฐพงค์ ย้อยยางทอง 2554. “สมบัติของกระเบื้องมุง
หลังคาผลิ ตด้ว ยผงแก้ว ใสกับ หางแร่ ดิน ขาว.” การประชุ มวิชาการด้า นเหมื องแร่ โลหการและ
ปิ โตรเลียม ครั้ งที่ 9 เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.
มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม.13-14 มกราคม 2554 หน้า 74-79. (CD-ROM)
พงศ์ศิริ จุ ลพงศ์, พิษณุ บุญนวล และ กัลยาณี คุปตานนท์. 2554. “ การประยุกต์ใช้เทคนิ คอิลูทริ
เอชัน่ ในการเก็บแร่ สังกะสี จากหางแร่ ละเอียดมาก”. ใน การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ
และปิ โตรเลี ยม ครั้ งที่ 9, เรื่ อ ง การส ารวจและการใช้ป ระโยชน์จ ากทรั พ ยากรธรณี เ พื่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี. จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13-14
มกราคม 2554 ณ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพมหานคร.
ดนุพล ตันนโยภาส และ กัลยาณี คุปตานนท์ 2552. “คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์ม
น้ ามันผสมหินฝุ่ นแกรนิต.”การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ งที่ 19
ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรั บสังคมไทย) วันที่ 24-25 กันยายน 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8 หน้า
Tonnayopas D., Kooptarnond K. and Masae M. 2009. Effect of firing temperature and para rubber
wood ash on the quarry granite waste roofing tiles body. 4th Int. Conf. Eng. Tec.-ICET 2009. April
28-30 2009, Hotel Park, Novi Sad, Serbia, pp. 257-262.
L. Sikong, M. Masae, K. Kooptarnondand W. Taweepreda . 2009. Influence of Ni Doping on
Photoactivity and Hydrophilicity of TiO Composite Film, 10thSENVAR + 1st CONVEEESH
2

2009: ELECTRICAL, Indonesia, C-III-2-1~ C-III-2-6.
9) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Mahama Suhaimeemasae, Wirach Thawiprida, The Effect
of B and Ni co-doped TiO2 Film Coated on Glass Substrate, 4th International Conference on
Recent Advances in Materials, Minerals & Environment and 2nd Asian Symposium on Materials
& Processing (RAMM & ASMP'09), Bayview Beach Resort, Feringghi, Penang, Malaysia, 1-3
June 2009, NM6
10) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Phacharee Poempoon, Orasa Patarapaiboonchai, Carbon
Nanotubes-Rubber Blend(Natural Rubber-Styrene Butadiene Rubber) Composite, 4th
International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals & Environment and 2nd
Asian Symposium on Materials & Processing (RAMM & ASMP'09), Bayview Beach Resort,
Feringghi, Penang, Malaysia, 1-3 June 2009, PM1
11) Tonnayopas D., Kooptarnond, K. and MasaeM. 2008. “Use of oil palm fiber fuel ash as addictive
in quarry granite waste for floor tiles body”. The 2nd International Workshop and Conference on
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Earth Resources Technology: Stepping towards Sustainable Mining, Metallurgical, and Petroleum
Technology Development. April 3-4, 2008, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, pp. 25-30
Weerachai Sangchay, Lek Sikong, and Kalayanee Kooptarnond, 2008. Effect of Preparation
Process and Characteristics of MWNT on Properties of NR-MWNT Composites, Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon
Kaen, Thailand, 28-29 January 2008, pp.494-499.
Jiraporn Damchan, Somporn Yensuk, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Sumpun Wongnawa
and Vishnu Rachpech, 2008. Effect of Temperature and Film Thickness on Photocatalytic
Reaction and Hydrophilic Property of TiO2 Film Coated on Ceramic Tile, Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon
Kaen, Thailand, 28-29 January 2008, pp.508-513.
Kooptarnond , K. Tonnayopas, D. 2007, Using Weathered Granite for Ceramic Tile
Production, TMS2007International Conference on The Minerals, Metals & Materials, Section :
Recycling and Waste Processing Materials,25th Feb-1st March 2007, Swan and Dolphin Resort,
Orlando, Florida,USA, p.43 (CD ROM)
Masae M., Tonnayopas D. and Kooptarnond K. 2007. “Development and investigation of granite
waste tiles body incorporated with oil palm fiber ash”, Int. Proc. of the International Conference
on Mining, Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007),
May 10-12, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand, pp. 377-382. (CD-Rom)
Tonnayopas D. and Kooptarnond K. 2007. “Effect of granite waste additive on properties of clay
brick.”, Int. Proc. of the International Conference on Mining, Materials, and Petroleum
Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), May 10-12, 2007, Phuket Graceland
Resort & Spa, Phuket, Thailand, pp. 363-368. (CD-Rom)
Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond. 2007. Mechanical Property
of MWCNT-Rubber Composite, The First Thailand National Nanotechnology Conference:
Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16
August, 2007.
Jiraporn Damchan, Lek Sikong, Sutham Niyomwas and Kalayanee Kooptarnond, 2007. Contact
Angles and Self Cleaning Property of Glass Substrate Coated with TiO 2/SiO2. The First Thailand
National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and Applications,
Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
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19) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa, 2007.
Effect of Calcinations Temperature on Photocatalytic Activity of Ag-doped TiO2 Coated on Tile
Substrate. The First Thailand National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical,
Nanomaterials, Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
20) L.Sikong, K.Kooptarnond, N.Morasut and T.Pongprasert, 2007.Fine Grinding of Brittle Minerals
and Materials by Jet Mill, International Conference on Mining, Materials and Petroleum
Engineering, The Frontiers of Technology, ICFT -2007, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket,
Thailand, 10-12 May, 2007, pp.65-71.
21) Kornkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa, 2007.
Photocatalytic Efficiency of Nanocrytalline TiO 2 and Ag-doped TiO2, International Conference on
Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology, ICFT -2007, Phuket
Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp.346-349.
22) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas, 2007. Effect of
SiO2 Additive and Calcinations Temperature on The Phase Transformation of TiO 2 by Sol-gel
Method, International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of
Technology, ICFT -2007, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007,
pp.329-333.
23) กัลยาณี คุปตานนท์ ธวัชชัย ปลูกผล สุ ชาติ เย็นวิเศษ น้ าฝน จิตตะเสโน และจีระศักดิ์
พรหมรักษา “การศึกษาวัสดุทนแทน Slag Off ในการหลอมเหล็ก”,การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่
โลหการ และปิ โตรเลียม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 20 ตุลาคม 2549 ,
หน้า 85
24) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานนท์ และชนินทร เตชะธาดา. 2548. ปฎิกิริยาโฟโตแคตาลิติก ของ TiO2 ที่
เคลือบบนลูกบอลเซรามิก, การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้ง
ที่ 4, 8-9 ธันวาคม 2548, บทความ MnE08
25) กัลยาณี คุปตานนท์ ดนุ พล ตันนโยภาส พรรณวลี มะลิวรรณ และพัชราภรณ์ เพ็ชรพ
รหม. 2548. “การศึกษาการนาหินแกรนิตผุมาผลิตกระเบื้องดินเผา”
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 ธันวาคม 2548 หน้า MnE-37MnE-40. (CD ROM)
26) Sikong, L., Kooptarnond, K. and Choosaeng, B. 2004. Corrosion Resistance of Ceramic Glaze
made with Blended Fly Ash, The Third Thailand Matrerials Science and Technology Conference,
10-11 August 2004, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, pp. 242-244.
27) Kooptarnond, K., Sikong, L. and Kaeoboontong, P. 2004. Galena-STR 5L Rubber
Composites as X-ray Shields, The Third Thailand Matrerials Science and Technology Conference,
10-11 August 2004, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, pp. 441-443.
28) เล็ก สี คง, กัลยาณี คุปตานนท์ และชาญวิทย์ ทวนดา, 2546.ผลของปริ มาณอะลูมินาและแคลเซี ยม
ออกไซด์ต่อสมบัติของเซรามิก, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหะวิทยา และปิ โตรเลียม, 2122 สิ งหาคม 2546, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลา- นคริ นทร์ , หน้า 87-92.

108

29) เล็ก สี คง, กัลยาณี คุปตานนท์ และวริ นทร์ ชัยพิพฒั น์พงศ์, 2546.องค์ประกอบใน เคลือบที่มีผลต่อ
การกัดกร่ อน, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหะวิทยา และปิ โตรเลียม, 21-22 สิ งหาคม 2546,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , หน้า 87-92
1.3 งานวิจัย
จลนศาสตร์ ของการละลายสิ นแร่ ทองคาแบบซัลไฟด์ดว้ ยไซยาไนด์ สาหรับเหมืองทุ่งคา จังหวัดเลย
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บริ ษทั ทุ่งคาไมนิ่ง จากัด และบัณฑิตวิทยาลัย
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2. ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสิ นธุ์
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-322
Metallic Materials
237-302
Metals and Materials Forming
237-380
Computer Applications in Materials Engineering
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-511

หน่วยกิต
3
3
3

Advanced Metal Casting

หน่วยกิต
3

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-506
Advanced Metal Casting

หน่วยกิต
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1) International Patent Application No. PCT/US2007/002. “Method to Prepare Metal Structure
Suitable for Semi-Solid Metal Processing.”
2) สิ ทธิบตั ร เรื่ อง กรรมวิธีการเตรี ยมโลหะกึ่งของแข็งที่มีโครงสร้างเกร นไม่เป็ นแบบกิ่งไม้ โดยใช้
ฟองแก๊สในการกวน เลขที่คาขอ 0601000854 ยืน่ วันที่ 28 ก.พ. 2549
3) สิ ทธิบตั ร เรื่ อง กรรมวิธีในการผลิตท่อขาเทียมใต้เข่าอะลูมิเนียมชนิ ดแกนใน เลขที่คาขอ
1001002009 ยืน่ วันที่ 24 ธ.ค. 2553
4) สิ ทธิบตั ร เรื่ อง กรรมวิธีการผลิตแผ่นขัดโลหะผสมที่มีความสม่าเสมอของโครงสร้างจุลภาค เลขที่
คาขอ 1001001556 ยืน่ วันที่ 7 ต.ค. 2553
5) อนุสิทธิบตั ร เรื่ อง แผ่นกระจายแรงสาหรับเกราะกันกระสุนคอมโพสิ ท เลขที่คาขอ 0903000977 ยืน่
วันที่ 7 กันยายน 2552
6) อนุสิทธิบตั ร เรื่ อง วัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมหรื ออัลลอยย์ของอะลูมิเนียม กับตัวเสริ มแรงผง
ไทเทเนียมไดบอไรด์ระดับนาโนเมตร และกระบวนการขึ้นรู ปวัสดุน้ นั เลขที่คาขอ 1003000882 ยืน่
วันที่ 16 กันยายน 2553
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1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Rattanochaikul T, Janudom S, Memongkol N, and Wannasin J. "Development of an Aluminum
Semi-Solid Extrusion Process." Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 20, No. 2 (2010),
pp. 17-21.
2) Wannasin J, Janudom S, Rattanochaikul T, Canyook R, Burapa R, Chucheep T,
Thanabumrungkul S. “Research and development of gas induced semi-solid process for industrial
applications.” Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20 (2010), Pages s1010s1015.
3) Canyook R, Petsut S, Wisutmethangoon S, Flemings MC, Wannasin J. “Evolution of
microstructure in semi-solid slurries of rheocast aluminum alloy.” Transactions of Nonferrous
Metals Society of China, 20 (2010), Pages 1649-1655.
4) Rattanochaikul T, Janudom S, Memongkol N, Wannasin J. “Development of aluminum rheoextrusion process using semi-solid slurry at low solid fraction.” Transactions of Nonferrous
Metals Society of China, 20 (2010), Pages 1763-1768.
5) Chucheep T, Burapa R, Janudom S, Wisuthmethangoon S, Wannasin J. “Semi-solid gravity sand
casting using gas induced semi-solid process.” Transactions of Nonferrous Metals Society of
China, 20 (2010), Pages s981-s987.
6) Burapa R, Janudom S, Chucheep T, Canyook R, Wannasin J. “Effects of primary phase
morphology on mechanical properties of Al-Si-Mg-Fe alloy in semi-solid slurry casting process.”
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20 (2010), Pages s857-s861.
7) Janudom S, Rattanochaikul T, Burapa R, Wisutmethangoon S, Wannasin J. “Feasibility of semisolid die casting of ADC12 aluminum alloy.” Transactions of Nonferrous Metals Society of
China, 20 (2010), Pages 1756-1762.
8) Thanabumrungkul S, Janudom S, Burapa R, Dulyapraphant P, Wannasin J. “Industrial
development of gas induced semi-solid process.” Transactions of Nonferrous Metals Society of
China, 20 (2010), Pages s1016-s1021.
9) Wannasin J, Canyook R, Burapa R, Flemings MC. “Evaluation of Solid Fraction in a Rheocast
Aluminum Die Casting Alloy by a Rapid Quenching Method.” Scripta Materialia, 59 (2008),
Pages 1091-1094.
10) Wannasin J, Junudom S, Rattanochaikul T, Flemings MC. “Development of the Gas Induced
Semi-Solid Metal Process for Aluminum Die Casting Applications.” Solid State Phenomena. 141143 (2008) Pages 97-102.
11) Wannasin J, Thanabumrungkul S. “Development of a semi-solid metal processing technique for
aluminium casting applications.” Songklanakarin J. Sci. Technol. Volume 30, Issue 2 (2008),
Pages 215-220.
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12) Niyomwas S, Chaichana N, Memongkol N, Wannasin J. “The effects of milling time on the
synthesis of titanium diboride powder by self-propagating high temperature synthesis.”
Songklanakarin J. Sci. Technol. Volume 30, Issue 2 (2008), Pages 233-238.
13) Kuntongkum S, Wisutmethangoon S, Plookphol T, Wannasin J. “ Influence of heat treatment
processing parameters on the hardness and the microstructure of semi-solid aluminum alloy
a356.” Journal of Metals, Materials, and Minerals Vol. 18, no. 2, pp. 93-97. Dec 2008.
14) Srichumpong T, Wannasin J, Niyomwas S. “Biomorphic synthesis of TiC hollow fibers from
cotton fibers.” Journal of Metals, Materials, and Minerals. Vol. 18, no. 2, pp. 117-120. Dec. 2008
15) Wannasin J, Schwam D, and Wallace JF, “Evaluation of Methods for Metal Cleanliness
Assessment in Die Casting,” Journal of Materials Processing Technology, Volume 191, Issue 1-3,
August 2007, Pages 242-246.
16) Wannasin J, Schwam D, Yurko JA, Rohloff C, and Woycik GG, “Hot Tearing Susceptibility and
Fluidity of Semi-Solid Cast Al-Cu Alloy,” Solid State Phenomena, Vol.116, October 2006, Pages
76-79.
17) Wannasin J, Martinez RA, and Flemings MC, “A Novel Technique to Produce Metal Slurries for
Semi-Solid Metal Processing,” Solid State Phenomena, Vol.116, October 2006, Pages 366-369.
18) Wannasin J, Martinez RA, Flemings MC, “Grain Refinement of an Aluminum Alloy by
Introducing Gas Bubbles during Solidification,” Scripta Materialia, Volume 55, Issue 2, July
2006, Pages 115-118.
19) Wannasin J and Flemings MC, “Fabrication of Metal Matrix Composites by a High-Pressure
Centrifugal Infiltration Process,” Journal of Materials Processing Technology, Volume 169, Issue
2, November 2005, Pages 143-149.
20) Wannasin J and Flemings MC, “Threshold Pressure for Infiltration of Ceramic Compacts
Containing Fine Powders,” Scripta Materialia, Volume 53, Issue 6, September 2005, Pages 657661.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Wannasin J, Thanabumrungkul S, “Development of a Novel Semi-Solid Metal Processing
Technique for Aluminium Casting Applications,” International Conference on Mining, Materials
and Petroleum Engineering (ICFT 2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007.
2) Chaichana N, Memongkol N, Wannasin J, Niyomwas S, ”Synthesis of Titanium Diboride
Powder by Self-propagating High Temperature Synthesis,” International Conference on Mining,
Materials and Petroleum Engineering (ICFT 2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007.
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3) Chewawutipong R, Memongkol N, Wannasin J, Niyomwas S, “Synthesis and Characterization of
Porous Carbon from Natural Woods,” International Conference on Mining, Materials and
Petroleum Engineering (ICFT 2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007.
4) Wannasin J. “Semi-Solid Die Casting Technology,” Proceedings of the Third Thai Foundry
Conference, Bangkok, Thailand, November 23, 2006 (in Thai).
5) Schwam D, Wallace JF, and Wannasin J, “Melting Efficiency and Molten Metal Quality
Evaluation in Die Casting Operations,” Proceedings of the 110th Metal Casting Congress,
Columbus, Ohio, April 18-21, 2006.
6) Wallace JF, Schwam D, and Wannasin J, “Energy Efficiency of Aluminum Melting Furnaces in
Die Casting,” NADCA Transaction of AFS 109th Metal Casting Congress and CastExpo, St.
Louis, MO, USA, 2005.
7) Wannasin J and Flemings MC, “Centrifugal Infiltration of Particulate Metal Matrix Composites,”
TMS Annual Meeting and Exhibition, Charlotte, NC, March 14-18, 2004, Abstract and
Presentation.
8) Saran MJ and Wannasin J, “Surface Response Method for Optimal Design in Sheet Forming and
Crash Problem,” the Fifth US National Congress on Computational Mechanics in Boulder,
Colorado, August 4-6, 1999, Abstract and Presentation.
1.2.4 งานวิจัย
1.2.4.1 โครงการวิจัยที่เป็ นหัวหน้ าโครงการ
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้สนับสนุน

1. A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zinc
2. Production of Die-Cast Cars with Zinc Composites
3. Development of a Zinc Composite Feeding System
4. Development of a Novel Semi-Solid Metal Processing in Die
Casting
5. Evolution of Solid Fraction in Semi-Solid Slurries of Rheocast
Al-Si-Cu Alloy
6. Development of a High-Pressure Centrifugal Infiltration
Machine for Fabrication of Aluminum Metal Matrix Composites

Mattel, Inc. (USA)
Mattel, Inc. (USA)
Mattel, Inc. (USA)
Reverse Brain Drain
Project (NSTDA)
The Thai Research Fund

1,269,600
3,415,500
2,341,975
4,998,208

Faculty of Engineering,
Prince of Songkla
University
National Research
Council of Thailand

200,000

7. Fabrication of Aluminium Matrix Composites Reinforced with
Silicon Carbide Synthesized from Rubberwood by Pressure
Infiltration Process
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งบประมาณ

480,000

267,000

8. Semi Solid Metal Casting of Aluminum Die Casting Alloy
9. Formation Mechanism of a Semi-Solid Metal Process
10. Fundamental Study of Semi-Solid Metal Processing
11. Production of Tin-Antimony Lapping Plates by a Semi-Solid
Casting Process
12. Analysis of the Engineering Properties of Lap Plates
13. Early Stages of Globular Grain Formation in a Rheocasting
Process
14. Analysis of the Engineering Properties of Lap Plates
15. Fabrication of Aluminum Matrix Composites by a New
Infiltration Process
16. Fabrication of Aluminum Anodes by a Semi-Solid Metal
Process
17. Development of the Production Process of Prosthetic Metal
Parts by Semi-Solid Metal Technology
18. Development of High-Quality and Low-Cost Below Knee
Prosthesis
19. Property Analysis of Tin Bismuth Plates

20. Production of Field Prototype Tin-Antimony Lapping Plates
by a Semi-Solid Casting Process
21. Analysis of Zinc Quality and Defects in the Mating Die
Casting Processes
22. Production of Zinc Car Parts using the GISS Die Casting
Process
23. การขึ้นรู ปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันสู งของโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก
24. การขึ้นรู ปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันต่าของโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก
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Royal Golden Jubilee
Royal Golden Jubilee
Royal Golden Jubilee
NSTDA & Western
Digital (Thailand) Co.,
Ltd.
Western Digital
(Thailand) Co., Ltd.
The Thai Research Fund

1,885,000
1,885,000
1,885,000
490,000

Western Digital
(Thailand) Co., Ltd.
MTEC Platform
Technology
MTEC Platform
Technology
National Research
Council of Thailand
National Research
Council of Thailand
NSTDA & Western
Digital (Thailand) Co.,
Ltd.
NSTDA & Western
Digital (Thailand) Co.,
Ltd.
Mattel, Inc. (USA)

77,000

77,000
480,000

1,685,200
693,000
2,748,360
1,360,000
90,000

2,180,000

299,000

Mattel, Inc. (USA)

564,650

สกอ. (โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ)
สกอ. (โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ)

1,874,000
2,466,000

1.2.4.2 โครงการวิจัยที่เป็ นผู้ร่วมโครงการ
ชื่อโครงการ
1. Synthesis and Characterization of Porous Silicon Carbide from
Rubberwood
2. Mechanical and Thermal Properties of Porous Silicon Carbide
and Aluminium Matrix Composites Reinforced with Silicon
Carbide Synthesized from Rubberwood
3. Comparison of Microstructural Characteristics and Mechanical
Properties between Conventional Casting Process and Semi
Solid Casting Process in Aluminum Alloy A356.2
4. Synthesis and characterization of Titanium Diboride Nanoparticles
5. Fabrication of Aluminum-Nano TiB2 Composite
6. Influence of heat treatment processing parameters on the
mechanical properties and the microstructure of semi-solid
aluminum alloy A356
7. การสังเคราะห์ เส้นใยไทเทเนียมคาร์ ไบด์ และการผลิตวัสดุผสม
เนื้ออะลูมิเนียมเสริ มแรงด้วยเส้นใยไทเทเนียมคาร์ ไบด์ ที่ผลิตจาก
เส้นใยฝ้ าย
8. Natural Rubber Prosthetic Foot
9.Armor Development and Production

ผู้ให้ ทุน
สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

งบประมาณ
299,000 บ.

คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ
ม. สงขลานคริ นทร์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

70,000 บ.

234,000 บ.

190,000 บ.
300,000 บ.
489,880 บ.

สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

313,000 บ.

สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
NECTEC

867,000 บ.
5,396,400 บ.
8,159,280 บ.

1.2.5 รางวัล
1) รางวัลอาจารย์ตวั อย่างรุ่ นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี 2553
2) นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปี 2552
3) รางวัลอาจารย์ตวั อย่างรุ่ นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี
2552
4) นักโลหะวิทยารุ่ นใหม่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2550
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5) รางวัลเสนอผลงานวิจยั ดีเยีย่ มแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจยั รุ่ นใหม่พบเมธีวิจยั อาวุโส สกว.
ปี 2551
6) นักวิจยั ดีเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี 2550
7) ผลงานดีเด่น สาขาการวิจยั ด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่ อง การผลิตโลหะกึ่งของแข็ง มอบ
ให้โดยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี 2550
8) Science Direct Top 25 Hottest Article in Scripta Materialia ระหว่างเดือน October-December
2008
9) Science Direct Top 25 Hottest Article in Scripta Materialia ระหว่างเดือน April-June 2006
10) รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น ประเภทการวิจยั ประยุกต์ เรื่ อง “การศึกษาสมบัติพ้นื ฐานของ
กระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีการปล่อยฟองแก๊สระหว่างการแข็งตัว ” จากการ
ประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2551 (PEC-6) ซึ่ งจัดขึ้นโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
11) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจยั ด้านวิศวกรรมโลหะการระดับประเทศ รางวัล Thainox
Metallurgy Award 2006 ในหัวข้อ “Development of a Novel Semi-Solid Metal Processing
Technique for Aluminium Casting Applications.” ซึ่ งจัดขึ้นโดย บริ ษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จากัด
(มหาชน) วันที่ 13 ก.ค. 2549
12) รางวัลเกียรติบตั รการประกวดผลงานวิจยั ด้านวิศวกรรมโลหะการระดับประเทศ รางวัล Thainox
Metallurgy Award 2006 ในหัวข้อ “การหล่อโลหะกึ่งของแข็งแบบเทของโลหะผสม อะลูมิเนียมทองแดง” ซึ่ งจัดขึ้นโดย บริ ษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จากัด (มหาชน) วันที่ 13 ก.ค. 2549
13) รางวัลเกียรติบตั รการประกวดผลงานวิจยั ด้านวิศวกรรมโลหะการระดับประเทศ รางวัล Thainox
Metallurgy Award 2007 ในหัวข้อ “การศึกษาการหล่อฉี ดของโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยกรรมวิธี
การพ่นฟองแก๊สเข้าไปในน้ าโลหะ” ซึ่ งจะจัดขึ้นโดย บริ ษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 ต.ค. 2550
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3. รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-210
General Geology
236-210
Principles of Engineering Geology
236-410
Basic Environmental Geology
235-211
Minerals and Rocks
235-402
Geotechniques
235-310
Economic Geology
235-300
Underground Mining

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
220-624
Rock Mechanics
235-501
Advanced Mining Engineering

หน่วยกิต
3
3

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-532
Materials for Construction Applications

หน่วยกิต
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) วันชัย จันทร์ ละเอียด ดนุ พล ตันนโยภาส และพยอม รั ตนมณี , “การพยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝั่ งตั้งแต่บา้ นตันหยงเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปั ตตานี โดยแบบจาลอง GENESIS”, 2550,
วารสารวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมไทย ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้า 67-77.
2) Tonnayopas, D., Kooptarnond, K. and Masae M., Novel ecological tiles made with granite fine
quarry waste and oil palm fiber ash, 2008, TIJSAT, Vol., No., pp.
3) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์, คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามันผสม
หิ นฝุ่ นแกรนิ ต, 2554, วารสารมหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 ต.ค. 2552 –ม.ค. 2553 หน้า
138-148.
4) ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบูรณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิกผลิต
จากหิ น ฝุ่ นบะซอลต์ผ สมร่ ว มกับ เถ้า ใยปาล์มน้ ามัน , 2554, วารสารมหาวิ ทยาลัย ทักษิ ณ ปี ที่ 12
ฉบับที่ 3 ต.ค. 2552 –ม.ค. 2553 หน้า 149-159.
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1.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ มในรู ปเอกสารหรื อ CD Rom
1) ดนุพล ตันนโยภาส พีระพงศ์ ทีฆสกุล และ สราวุธ จริ ตงาม, “การผสมเถ้าจากใยปาล์มน้ ามันใส่ ในอิฐ
ดินเผา”, 2550, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ครั้ งที่ 6 รร.อัมริ นทร์ ลากูน จ.พิษณุ โลก
7-9 มี.ค. 2550 8 หน้า (CD-ROM)
2) จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ ดนุพล ตันนโยภาส และ วิเชียร จาฏุพจน์, “การใช้ความถดถอยโลจิสติกผลเชิง
พหุและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเมินความอ่อนไหวของพื้นที่หลุมยุบในฝั่ งอันดามันตอนใต้
ประเทศไทย”, 2550, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รร.อัมริ นทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
7-9 มี.ค. 2550 8 หน้า (CD-ROM)
3) ดนุพล ตันนโยภาส และ อภิชาติ พ่วงพี, “คอนกรี ตมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามันผสมเศษหิ นแกรนิ ต”,
2550, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 12 รร.อัมริ นทร์ ลากูน จ.พิษณุ โลก 2-4
พฤษภาคม 2550 6 หน้า (CD-ROM)
4) สมมาตร์ สวัสดิ์ สราวุธ จริ ตงาม ดนุพล ตันนโยภาส พิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , การปรั บปรุ งดินคันทางอ่อน
โดยการผสมซี เมนต์กรณี ศึกษา จังหวัดสงขลา, 2550, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ ง
ที่ 12 รร.อัมริ นทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก 2-4 พฤษภาคม 2550 6 หน้า (CD-ROM)
5) Swasdi S., Jaritngam S., Tonnayopas D. and Thongchim P., “Soft subgrade stabilization with
cement in Satun province, Thailand”, 2007, The PSU-UNS International Conference on
Engineering and Environment (ICEE 2007), May 10- 11, 2007, Phuket Graceland Resort & Spa,
Patong, Thailand.
6) Tonnayopas D., Tekasakul P. and Jaritgnam S., “Use of oil palm fiber ash as an additive in clay
bricks”, 2007, Int. Proc. of the International Conference on Mining, Materials, and Petroleum
Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007) May 10-12, 2007, Phuket Graceland Resort
& Spa, Phuket, Thailand, , pp.198-203. (CD-ROM)
7) Masae M., Tonnayopas D. and Kooptarnond K., “Development and investigation of granite waste
tiles body incorporated with oil palm fiber ash”, 2007, Int. Proc. of the International Conference on
Mining, Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), May
10-12, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand, pp. 377-382. (CD-ROM)
8) Tonnayopas D. and Kooptarnond K. , “Effect of granite waste additive on properties of clay brick.”,
2007, Int. Proc. of the International Conference on Mining, Materials, and Petroleum Engineering:
The Frontiers of Technology (ICFT-2007), May 10-12, 2007, Phuket Graceland Resort & Spa,
Phuket, Thailand, pp. 363-368. (CD-ROM)
9) สราวุธ จริ ตงาม สมมาตร สวัสดิ์ ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “การปรั บปรุ งคุณภาพดิน
เหนี ยวอ่ อนด้วยปูนซี เมนต์ (กรณี ศึก ษา จ.สงขลา)” , 2008, การประชุ มวิชาการเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รร.โซฟี เทล ราชา ออร์ คิด จ.ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551
หน้า 23-26. (CD-ROM)
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10) อดุลย์ ยะโก๊บ ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม, “การลดลงของกาลังเฉื อนเพื่อใช้สาหรั บ
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ทุ่งสง – อ.ร่ อนพิบูลย์, ภาคใต้
ประเทศไทย”, 2551, การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรั บการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รร.
โซฟี เทล ราชา ออร์ คิด จ.ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551 หน้า 33-38. (CD-ROM)
11) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “คุณประโยชน์ของเถ้าใยปาล์มน้ ามัน
และเถ้าไม้ยางพาราสาหรับปรั บปรุ งดินเหนี ยวปากพนัง ”, 2551, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รร.โซฟี เทล ราชา ออร์ คิด จ.ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551
หน้า 39-44. (CD-ROM)
12) ดนุพล ตันนโยภาส และธนภัทร์ พุดบุรี, “มอร์ ตา้ ร์ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์เติมฝุ่ นเหมืองหิ นผสมเถ้า
เชื้อเพลิงใยปาล์มน้ า มันบดหล่อด้ว ยน้ าเนื้ อหมากสด”, 2551, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรั บการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รร.โซฟี เทลราชา ออร์ คิด จ.ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551
หน้า 91-96. (CD-ROM)
13) Tonnayopas D., Tekasakul P. and Jaritgnam S., “Effects of rice husk ash on characteristics of
lightweight clay brick”, 2008, Int. Proc. Technology and Innovation for Sustainable Development
Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, 28-29 January 2008,
pp. 36-39.
14) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “คุณลักษณะพฤติภาพของดินเหนี ยว
ปากพนังที่ปรับปรุ งสมบัติดว้ ยเถ้าใยปาล์มน้ ามันและเถ้าไม้ยางพาราบดอัด”, 2551, การประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2550 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง 1 เมษายน 2551 7 หน้า
15) Tonnayopas D., Kooptarnond, K. and Masae M., “Use of oil palm fiber fuel ash as addictive in
quarry granite waste for floor tiles body”, 2008, The 2nd International Workshop and Conference on
Earth Resources Technology: Stepping towards Sustainable Mining, Metallurgical, and Petroleum
Technology Development. April 3-4, 2008, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, pp. 25-30.
16) Tonnayopas D. and Phoodburi T., “Effects of areca nut solution on mortar blended quarry carbonate
dust and oil palm fiber fuel ash”, 2008, The 2nd International Workshop and Conference on Earth
Resources Technology: Stepping towards Sustainable Mining, Metallurgical, and Petroleum
Technology Development. April 3-4, 2008, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, pp. 151-155.
17) Tonnayopas D. and Thanawisitsawas C., “Influence of ground float glass and oil palm fiber fuel ash
mixed with areca-nut fiber solution on mortar properties”, 2008, The 2nd International Workshop and
Conference on Earth Resources Technology: Stepping towards Sustainable Mining, Metallurgical,
and Petroleum Technology Development. April 3-4, 2008, Faculty of Engineering, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand, pp. 31-35.
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18) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, “การปรับปรุ งสมบัติของดินเหนียวปาก
พนังด้วยเถ้า ของเสี ย จากอุตสาหกรรมเกษตร”, 2551, การประชุ มวิชาการด้า นวิศ วกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 1-6. (CD-ROM)
19) อดุลย์ ยะโก๊บ ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม, “การลดลงของกาลังเฉื อนเพื่อใช้สาหรั บ
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ทุ่งสง – อ.ร่ อนพิบูลย์, ภาคใต้
ประเทศไทย”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 7-12. (CD-ROM))
20) ดนุ พล ตันนโยภาส และสุ ร เดช อุ ตระชล, “อิ ทธิ พลของเถ้า เชื้ อเพลิ งปาล์มน้ ามันที่ มีต่ อสมบัติ
คอนกรี ตมวลรวมน้ าหนักเบาหิ นพัมมิซ”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 13-18. (CD-ROM)
21) ดนุพล ตันนโยภาส และชนาเมธ ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์, “อิทธิพลของน้ าเปลือกหมากที่มีต่อสมบัติของมอร์
ต้าร์ ผสมด้ว ยเศษกระจกใสและเถ้าเชื้ อเพลิงใยปาล์มน้ า มันบด”, 2551, การประชุมวิ ชาการด้า น
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 25-30. (CD ROM)
71) ดนุ พล ตันนโยภาส อนันต์ ศรี ยา และชิตพล เอียดปาน 2551. “ผลกระทบของระดับความผุที่มีต่อ
สมบัติทางธรณี เทคนิคของหิ นแกรนิ ตเนื้ อดอกในสงขลา” การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 31-36.
(CD-ROM)
22) อภิรักษ์ นพรัตน์ และดนุพล ตันนโยภาส, “อิทธิพลของการแทนทรายด้วยหิ นฝุ่ นแกรนิ ตที่ผสมด้วย
เถ้า ปาล์ มน้ ามัน ที่ มีต่ อ ก าลัง อัด และก าลัง ดึ ง ของมอร์ ต ้า ร์ ”, 2551, การประชุ ม วิ ชาการด้า น
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 37-42. (CD-ROM)
23) อาบีเด็ง ฮาวา และดนุพล ตันนโยภาส, “ผลกระทบของเถ้าลอยไม้ยางพาราที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต
มวลรวมพัมมิซ ”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 43-48. (CD-ROM)
24) ดนุพล ตันนโยภาส ธีรยุทธ ว่องวิริยะสกุล วัลลภ แซ่ ท่อย และชิตพล เอียดปาน, “อิทธิ พลของชนิ ด
มวลรวมหยาบที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต”, 2551, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 68-73. (CD-ROM)
25) สมมาตร สวัสดิ์ สราวุธ จริ ตงาม ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “การปรั บปรุ งดินคันทาง
ด้วยปูน ซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในสงขลาและสตู ล ”, 2008, การประชุมวิชาการด้า นวิ ศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 74-79. (CD-ROM)
26) พรนรายณ์ บุญราศรี และดนุพล ตันนโยภาส, “การปรับปรุ งคุณภาพของคอนกรี ตมวลรวมจากกะลา
ปาล์มน้ ามัน ด้ว ยเถ้าแกลบที่ มีต่อ สมบัติ ทางกายภาพและเชิ งกล”, 2551, การประชุ มวิ ชาการด้า น
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 91-96. (CD-ROM)
27) ดนุพล ตันนโยภาส วิชยั นกแก้ว และชิตพล เอียดปาน, “คุณลักษณะของคอนกรี ตกาบังรั งสี แกมมา
ผสมมวลรวมแบไรต์แ ละหิ น เพอร์ ไลต์ดิบบด”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 593-598. (CD-ROM)
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28) พรนรายณ์ บุญราศรี และดนุ พล ตันนโยภาส, “อิทธิ พลปอซโซลานของเถ้าใยปาล์มน้ ามันที่มีต่อ
สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรี ตมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน”, 2551, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 รร.จอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า
(MAT) Page 7 – (MAT) Page 12. (CD-ROM)
29) อาบีเด็ง ฮาวา และดนุพล ตันนโยภาส, “อิทธิพลของเถ้าแกลบที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ตมวลรวมพัม
มิซ”, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 13-(MAT) Page 18. (CD-ROM)
30) อภิรักษ์ นพรัตน์ และดนุพล ตันนโยภาส, “ผลกระทบของหิ นฝุ่ นแกรนิ ตและเถ้าปาล์มน้ ามันที่มีต่อ
กาลังอัดและความคงทนต่อกรดของมอร์ ตา้ ร์ ”, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ ง
ที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 19-(MAT)
Page 24. (CD-ROM)
31) ดนุพล ตันนโยภาส และวิชยั นกแก้ว, ผลกระทบของเพอร์ ไลต์ดิบไทยที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ตมวล
หนักใส่ มวลรวมแบไรต์, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียน
ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 31 – (MAT) Page 36. (CD-ROM)
32) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การปรับปรุ งสมบัติของดินเหนี ยวปาก
พนังด้วยเถ้าของเสี ยจากอุตสาหกรรมเกษตร, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ งที่
13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 387-(MAT)
Page 392. (CD-ROM)
33) ดุลย์ ยะโก๊บ ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, กาลังเฉื อนของดินในสภาวะความชื้นธรรมชาติ
กับสภาวะชุ่มน้ า กรณี ศึกษาลาดดินในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ทุ่งสง – อ.ร่ อนพิบูลย์, 2551,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16
พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 393-(MAT) Page 398. (CD-ROM)
34) อรุ ณ สุ วรรณสุ นทร ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การปรับปรุ งสมบัติทางธรณี เทคนิคของ
ดินเหนียวสงขลาด้วยเถ้าจากของเสี ยอุตสาหกรรมเกษตร, 2552, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 14 สุ รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม
2552 เล่มที่ 1 หน้า 273-279.
35) สุ วฒั นา นิคม และดนุพล ตันนโยภาส, คุณลักษณะของสมบัติบางประการของวัสดุยปิ ซัมเทียมผสม
เถ้าลอยไม้ยางพารา, 2552, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สุ รสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 5 หน้า 1793-1799.
36) เจริ ญพล อินขัน และดนุพล ตันนโยภาส, อิทธิพลของเศษอิฐดินเผาบดที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต มวล
รวมจากหิ นบะซอลต์เนื้ อโพรงข่าย, 2552, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 14
สุ รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 6 หน้า
2213-2218.
37) พรนรายณ์ บุญราศรี และดนุพล ตันนโยภาส, ผลกระทบของสถานะน้ าที่มีต่อกาลังของคอนกรี ตมวล
เบากะลาปาล์มน้ ามันผสมเถ้าแกลบ, 2552, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 14 สุ
รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 5 หน้า
1693-1698.
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38) ดนุพล ตันนโยภาส และวิษณุ รั กไทย, สมบัติของมอร์ ตา้ ร์ มวลรวมหิ นเชิร์ตผสมเถ้าใยปาล์มน้ ามันมี
แคลเซี ย มสู ง , 2552, การประชุ มวิ ชาการวิ ศ วกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 14 สุ ร สั มมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 5 หน้า 1787-1792.
39) เจริ ญพล อินขัน และดนุพล ตันนโยภาส, อิทธิพลของสมบัติทางกายภาพและทรงสัณฐานของมวล
รวมหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่ายที่มีต่อกาลังของคอนกรี ตผสมรวมกับเศษอิฐดินเผาบดละเอียด, 2552,
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม
2552 หน้า 15-20. (CD-ROM)
40) อรุ ณ สุ วรรณสุ นทร ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม. 2552. ผลกระทบของการผสมตัวปรับ
สภาพเถ้าแกลบและเถ้าไม้ยางพารามีต่อดินเหนียวสงขลาสาหรับวัสดุ คนั ทาง การประชุมวิชา การทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 21- 26.
(CD-ROM)
41) ดนุพล ตันนโยภาส และวิชยั นกแก้ว, การกาบังรังสี ของคอนกรี ตมวลรวมแบไรต์ผสมสเมกไทต์,
2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22
พฤษภาคม 2552 หน้า 27-32. (CD-ROM)
42) สุ วฒ
ั นา นิ คม และดนุ พล ตันนโยภาส, อิทธิ พลของสารเติมดินขาวแปรที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต
ยิปซัมเทียม, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 33-38. (CD-ROM)
43) ดนุพล ตันนโยภาส และจิระภา ดารงเชื้อ, คอนกรี ตมวลรวมลูกสนทะเลแห้งผสมเบ้าเซรามิกถุงมือ
ชารุ ดใช้เป็ นมวลรวมละเอียดและแร่ ผสมเพิ่ม, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ศาสตร์ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 39-44. (CD-ROM)
44) ดนุพล ตันนโยภาส และวิษณุ รักไทย, การประเมินสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ มวลรวมหิ นเชิร์ตผสมรวมกับ
เถ้า ใยปาล์ มน้ ามัน มี แ คลเซี ย มสู ง , 2552, การประชุ มวิ ชาการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 45-50. (CD-ROM)
45) ดนุพล ตันนโยภาส และวันชัย แก้วไฝ, การพัฒนาคอนกรี ตมวลรวมเศษขี้ยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้า
แกลบขาว, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 555-560. (CD-ROM)
46) ดนุพล ตันนโยภาส และวันชัย แก้วไฝ, การพัฒนาคอนกรี ตมวลรวมเศษขี้ยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้า
แกลบขาว, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 555-560. (CD-ROM)
47) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์, คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน
ผสมหินฝุ่ นแกรนิต, 2552, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19
ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรับสังคมไทย) วันที่ 24-25 กันยายน 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (CD-ROM)
48) ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบูรณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิกผลิต
จากหิ นฝุ่ นบะซอลต์ผสมร่ วมกับเถ้าใยปาล์มน้ ามัน, 2552, การประชุมวิชาการและเสนผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรั บสังคมไทย)
วันที่ 24-25 กันยายน 2552 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (CD-ROM)
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49) ดนุพล ตันนโยภาส และสุ วฒั นา นิคม, คุณประโยชน์ของเสี ยจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนในการผลิต
อิฐมวลเบา, 2553, การประชุมวิชาการการจัดการของเสี ยและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้ อน:
โอกาสและความท้า ทาย มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ 11-12 กุ มภาพัน ธ์ 2553 หน้ า 33-38.
(CD-ROM) ได้ รับรางวัลนาเสนอบทความดีเด่ น
50) ดนุพล ตันนโยภาส และธีรศักดิ์ วงค์ประดิษฐ, อิทธิพลของสเมกไทต์มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ ใส่ ทราย
แม่น้ าและทรายทิง้ จากเหมือง, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 30-35. (CD-ROM)
51) ดนุ พล ตันนโยภาส และธี รศักดิ์ วงค์ประดิษฐ, อิทธิ พลของสเมกไทต์ที่มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ ใส่
ทรายแม่ น้ าและทรายหางแร่ , 2553, การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 22-23 เมษายน 2553 หน้า 35-560. (CD-ROM)
52) ดนุ พล ตันนโยภาส และธี รศักดิ์ วงค์ประดิ ษฐ, อิทธิ พลของสเมกไทต์ที่มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ ใ ส่
ทรายแม่ น้ าและทรายหางแร่ , 2553, การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 22-23 เมษายน 2553 หน้า 555-560. (CD-ROM)
53) ดนุพล ตันนโยภาส ไพโรจน์ พัฒนวิศุทธ์ ชิตพล เอียดปาน และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ ประเมิน
คุณภาพแผ่นหินประดับชนิดหินอ่อนเชิงพาณิ ชย์, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 836-840. (CD-ROM)
54) ดนุพล ตันนโยภาส ธรณิ ศร จิตรพิศาล และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ สมบัติของกระเบื้องเซรามิกที่ทาจาก
หินชนวนเติมเถ้าแกลบดา, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 841-846. (CD-ROM)
55) ดนุพล ตันนโยภาส และพงศ์พิพฒั น์ บุญรอด,
ลักษณะกาลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของมอร์ ตา้ ร์
มอร์ ตา้ ร์ หินเชิร์ตผสมเถ้าใยปาล์มน้ ามัน, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 847-852. (CD-ROM)
56) ดนุพล ตันนโยภาส ปาจรี ย ์ เกิดกูล และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ ผลกระทบของการเติมผงหินพัมมิซที่มี
ต่อสมบัติและโครงสร้างจุลภาคของเนื้อดินสทิ้งพระสาหรับการผลิตกระเบื้อง, 2553,
การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า
853-858. (CD-ROM)
57) ดนุพล ตันนโยภาส และทันพนิจ สุ วรรณชาตรี , คุณลักษณะคอนกรี ตมวลรวมแอนไฮไดรต์ที่เติมเถ้าใย
ปาล์มน้ ามันที่มีปูนมาก, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 859-863. (CD-ROM)
58) วิชยั นกแก้ว ดนุพล ตันนโยภาส และวิษณุ ราชเพ็ชร,
สมบัติของมวลรวมหินคาร์ บอเนตภาคใต้
ประเทศไทยต่อการสึ กหรอแบบลอสแองเจลีส และการกระแทก, 2553, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้ งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 864-869.
(CD-ROM)

123

59) ดนุพล ตันนโยภาส ลุตฟี บากา ซัมซุดิง เจะปอ สมชัย ชัยเสน, การสารวจความต้านทานไฟฟ้ า
ธรณี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2553,
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 870-875.
(CD-ROM)
60) ดนุพล ตันนโยภาส จิระวรรณ หนูฤทธิ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ สมบัติของกระเบื้องดินเผาสทิ้งพระ
ที่ผสมแคลไซต์และตะกอนทิง้ จากโรงกรองน้ าประปา, 2553,
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 876-881.
(CD-ROM)
61) ดนุพล ตันนโยภาส และวัชระ ขาวิชา, อิทธิพลของเถ้าแกลบมีต่อกาลังและกาบังรังสี ของมอร์ ตา้ ร์
มวลรวมฮี มาไทต์-อิลเมไนต์, 2553, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติครั้ งที่ 15 รร.สุ นีย ์
แกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 7 หน้า (CD-ROM)
62) ภักดี บัวจันทร์ ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การปรับปรุ งสมบัติของดินทุ่งกงด้วยยิปซัม
เทียมผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน, 2553, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 รร.สุ นียแ์ กรนด์
แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 6 หน้า (CD-ROM)
63) รัตนพล ฉิ มมี ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การใช้ยปิ ซัมเทียมในการปรับปรุ งดินเหนียว,
2553, การประชุมวิ ชาการวิ ศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 15 รร.สุ นี ยแ์ กรนด์แ อนด์ค อนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 6 หน้า (CD-ROM)
64) Jongjit P., Wattanasen K., Tonnayopas D. and Yordkayhun S., Application of remote sensing and
geophysical methods for investigating faults in and around Hat Yai Basin, 2010, Songkhla Province.
Proc. 5th Int. Conf. App. Geophysics, 11-13 Nov. 2010, Phuket, Thailand, pp. 40-50.
65) ดนุพล ตันนโยภาส และเอกภพ แก้วเอียด. 2554. ผลกระทบของชนิดมวลรวมหินปูนในพัทลุงและ
อายุบ่มต่อกาลังอัดของคอนกรี ต การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9
เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์
กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 107-112. (CD-ROM)
66) ดนุพล ตันนโยภาส และวีณา สาระกุล, พฤติกรรมการเสื่ อมสภาพของสารประกอบยางธรรมชาติ
เสริ มแรงด้วยเถ้าแกลบและเถ้าไม้ยางพารา : ผลกระทบของด่าง กรดและแผ่รังสี เหนือม่วง, 2554,
การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9 เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า
71-78. (CD-ROM)
67) กัมปนาท บุญกัน และดนุพล ตันนโยภาส, ผลกระทบของอัตราส่ วนขี้เลื่อยที่มีต่อคุณลักษณะทาง
กายภาพและเชิงกลของอิฐมวลเบา, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร
ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 129-134. (CD-ROM)
68) ดนุพล ตันนโยภาส กัลยาณี คุปตานนท์ และณัฐพงค์ ย้อยยางทอง, สมบัติของกระเบื้องมุงหลังคา
ผลิตด้วยผงแก้วใสกับหางแร่ ดินขาว, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม
ครั้งที่ 9
เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร
ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 249-254. (CD-ROM)
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69) ดนุพล ตันนโยภาส กลยุทธ หนูเมือง และธีรพัฒน์ นวลประดิษฐ, ผลกระทบของฝุ่ นเม็ดปูนมีต่อ
ดินลูกรังที่ปรับปรุ ง, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9
เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม.
13-14 มกราคม 2554 หน้า 183-190. (CD-ROM)
70) ดนุพล ตันนโยภาส จานาญ ยิม้ เส้ง และสุ ชาติ จันทรมณี ย.์ 2554. อิทธิพลของการเติมเถ้าใยปาล์ม
น้ ามันและเสริ มเส้นปอกระจูดต่อสมบัติของยิปซัมเทียมที่ทาเป็ นกระเบื้องซี เมนต์.
การประชุม
วิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9 เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 113-120.
(CD-ROM)
71) ดนุพล ตันนโยภาส พงศ์นิจ ศรี สุข และธีรพัฒน์ นวลประดิษฐ, การพัฒนาอิฐดินประสานหางแร่ ดิน
ขาวผสมฝุ่ นเตาเผาปูนและยิปซัมเทียม, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและ
ปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.
มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 63-69. (CD-ROM)
72) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์, คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน
ผสมหินฝุ่ นแกรนิต, 2554, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 ต.ค. 2552 –ม.ค. 2553 หน้า
138-148. (CD-ROM)
73) ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบูรณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิกผลิต
จากหินฝุ่ นบะซอลต์ผสมร่ วมกับเถ้าใยปาล์มน้ ามัน, 2554, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12 ฉบับที่
3 ต.ค. 2552 –ม.ค. 2553 หน้า 149-159. (CD-ROM)
74) กฤษดา แท้เที่ยง และดนุพล ตันนโยภาส, สมบัติของคอนกรี ตมวลรวมเปลือกหอยแครงเติมเถ้าแกลบ
ขาว, 2554, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 9 รร.
เมอร์ ลิน บีช รี สอร์ ท จ.ภูเก็ต 2-3 พฤษภาคม 2554 หน้า 675-680. (CD-ROM)
75) ดนุพล ตันนโยภาส ผดุงเกียรติ แซ่ หลี และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ การผลิตกระเบื้องเซรามิกมวลเบาจาก
หางแร่ ดินขาวและเติมโดโลไมต์และเศษอิฐดินเผา, 2554, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 9 รร.เมอร์ ลิน บีช รี สอร์ ท จ.ภูเก็ต 2-3 พฤษภาคม 2554 หน้า
669-674. (CD-ROM)
76) ดนุพล ตันนโยภาส และธารา เหมมิจฉา, การวิวฒั นาการของสมบัติ โครงสร้างจุลภาค และวิทยาแร่ ใน
ระหว่างเผาหางแร่ ดินขาวกับเถ้าแกลบดาเน้นกระเบื้องเซรามิก, 2554,
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 9 รร.เมอร์ ลิน บีช รี สอร์ ท จ.ภูเก็ต 2-3
พฤษภาคม 2554 หน้า 699-704. (CD-ROM)
77) Nogkeaw W., Tonnayopas, D. and Rachpech V., Estimation of Rock Mass Strength Using GSI
System and Rock Slope Stability by Stereographic Projection, 2011, The 5th PSU-UNS International
Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), Phuket, May 2-3, 2011, pp. 735-739.
1.2.3 งานวิจัย
1. การพัฒนามอร์ ตา้ ร์ กาลังสู งด้วยซี โอไลต์ธรรมชาติ
2. การพัฒนาคอนกรี ตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
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1.2.4 หนังสื อตารา
1) ดนุพล ตันนโยภาส, “คู่มือปฏิบตั ิการธรณี วิศวกรรม”, 2550, พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรม
วิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 100 หน้า
2) ดนุพล ตันนโยภาส, “แนะนาแหล่งแร่ ”, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 230 หน้า
3) ดนุพล ตันนโยภาส, “ธรณี วิทยาทัว่ ไป”, 2551, ปรับปรุ งครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 188 หน้า
4) ดนุพล ตันนโยภาส, “วิทยาแร่ ”, 2552, ปรับปรุ งครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 326 หน้า
5) ดนุ พล ตันนโยภาส, “แร่ แ ละหิ น ”, 2553, พิ มพ์ครั้ งที่ 1 ภาควิชาวิ ศวกรรมเหมืองแร่ และวัส ดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 348 หน้า (ผลงานดีเด่น สาขาตารา ประจาปี 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
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4. รศ. ดร. พิษณุ บุญนวล
1.1 ภาระงานสอน
1.1.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-200 Introduction to Mining and Materials Engineering

หน่วยกิต
1

237-321 Chemical metallurgy
237-480 Degradation of Materials

3

235-400 Mine Planning and Design
235-404 Quarry Dimension Stones and Sand Mining

3

3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-560 Advanced Technology in Blasting
235-561 Gold Ore Processing

หน่วยกิต
3
3

1.2.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-521 Gold Ore Processing

หน่วยกิต
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1) พิษณุ บุญนวล, วิริยะ ทองเรื อง, พฤทธิกร สมิตไมตรี , คณดิถ เจษฏ์พฒั นานนท์และ
นางสาวเบ็ญจพร หนูคล้าย “วัสดุตวั ตรวจรู ้ทาจากยางยางผสมน้ าไฟฟ้ าสาหรับวัดแรงและความ
ดัน” , สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์หมายเลข 0801005070, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กันยายน 2551.
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Bunnaul, P.; Srisuk, K.; and Sarapirom, P., “Proposed Types and Concentrations of Cyanides to
be Adopted for Regulations and Standards in Thailand and a Case Study at Phu Thap Pha Gold
Mine in Loei”, 2008, in Meechamna, P. Editor. Proceedings of the 1st Regional Workshop on
Geological and Geo-Resources Engineering Research in ASEAN: “Sustainable Geological
Engineering and Geo-Resources Education” July 31 – August 1,2008 at Centara Duangtawan
Hotel Chiang Mai , Thailand. (30 – 34)
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2) Sangkarat, I.; Bunnaul, P.; and Dansawas, R ., “Application of Landscape Planning for Mine
Environmental Management in Thailand”, 2008, in Meechamna, P. Editor. Proceedings of the 1st
Regional Workshop on Geological and Geo-Resources Engineering Research in ASEAN:
“Sustainable Geological Engineering and Geo-Resources Education” July 31 – August 1,2008 at
Centara Duangtawan Hotel. Chiang Mai , Thailand. (35 – 41)
3) Wiriya Thongruang, Churairat Ritthichaiwong, Pisanu Bunnaul, Pruittikorn Smithmaitrie and
Kanadit Chetpattananondh, “Electrical and mechanical properties of ternary composites from natural
rubber and conductive fillers”, 2008, Songklanakarin journal of Science and Technology, 30(3),
May –June, 2008.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Bunnaul, P.; Waltongtanawat, T; Rachpech, V. and Katekaew, C., “Local ground parameters of
blasting vibration models in the SE Pit-Hang Hung direction at Mae Moh lignite mine.”, 2011, 5th
IWCERT International Workshop And Conference On Earth Resources Technology, Organized by
the University of Science Malaysia at Heritage Hotel, Ipoh, Perak.Malaysia on 10-12 May 2011. (pp
115-118)
2) Penthong, W., Bunnaul, P. and Kooptarnond,K., “Leaching Kinetics of sulfide gold ores from
Tungkum mine, Loei Province.”, 2011, 5th IWCERT International Workshop And Conference On
Earth Resources Technology, Organized by the University of Science Malaysia at Heritage Hotel,
Ipoh, Perak.Malaysia on 10-12 May 2011. (pp 144-147)
3) Yenwiset, S., Sikong, L., Bunnaul, P. and Wisutmethangoon, S., Design and Construction of Gas
Atomizer for Making Metal Powder, 2004, The Third Thailand Matrerials Science and Technology
Conference, 10-11 August 2004, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, pp. 328-331.
1.3

งานวิจัย
1) การศึกษาผลของการระเบิด Air-deck blasting ในด้านการแตกหักแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว.
2) การศึกษาพารามิเตอร์ ทอ้ งที่สาหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่
เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
4) จลนศาสตร์ ของการละลายสิ นแร่ ทองคาแบบซัลไฟด์ดว้ ยไซยาไนด์ สาหรับเหมืองทุ่ง
คาจังหวัดเลย ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บริ ษทั ทุ่งคาไมค์นิ่ง จากัด และบัณฑิตวิทยาลัย
5) การแยกโลหะมีค่าออกจากขยะคอมพิวเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บัณฑิตวิทยาลัย
6) การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบการระเบิดแบบใช้และไม่ใช้ Stem-plug
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5. รศ.ดร. สุ รพล อารี ย์กุล
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-380
Computer Application in Materials Engineering
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
-

-

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-890
Thesis
238-891
Thesis
1.2

หน่วยกิต
3

หน่วยกิต
-

หน่วยกิต
36
18

ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
_
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Chalermyanont T. and Arrykul S., “Compacted sand-bentonite mixtures for hydraulic
containment liners”, 2005, Songklanakarin J. of Sci. and Tech., Vol.27, No.2, Mar.-Apr.
2) เกรี ยงไกร ไวยกาญจน์, ศุภโชค วิริยโกศล, สุ รพล อารี ยก์ ุล และ เจริ ญ เจตวิจิตร, “ซอฟท์แวร์
สาหรับการกลึงปอกเพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย”, 2546, วารสาร MTEC, ม.ค.-มี.ค.,
หน้า 34-38.
3) Arrykul, S., “Environmental Impacts of Mining in Thailand”, 2000, J. Environ Med., Vol. 2,
pp. 68-72.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, พนาลี ชีวกิดาการ และ สุ รพล อารี ยก์ ุล, “การกาจัดฟอสฟอรัสในน้ าเสี ยโดยใช้
เถ้าลอยจากเตาเผาขยะภูเก็ต”, 2548, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, หน้า 81-9.
2) สิ นีนาฏ พวงมณี , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, สุ รพล อารี ยก์ ุล และ พนาลี ชีวกิดาการ, “การศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการนาเถ้าลอยจากเตาเผามูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ตมาทาเป็ นคอนกรี ตบลอคไม่รับ
น้ าหนัก”, 2547, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ครั้งที่ 3, หน้า 72-83.
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3) Bunratchoo S., Thongnoo K., Arrykul S. and Sen-Ngam S., “Development of Rubber Wood
Drying Control System for Local Rubber Wood drying Industry”, 2004, The Third PSU
Engineering Conference, pp EE59-EE62.
4) Waiyagan, K., Wiriyacosol, S., Arrykul S. and Jaitwijitra, C., “Cost or Time Based Optimization
of Turning Operation”, 2003, PSU-UNS International Conference 2003 ‘Energy and the
Environment’, pp. 168-176.
5) Klinpikul S., Arrykul S. and Bunnaul P., “Dumrong Farm, A Case of Environmental Friendly and
Sustainable Shrimp Farming Operations in Southern Thailand”, 2003, PSU-UNS International
Conference 2003, ‘Energy and the Environment’, pp. 287-291.
1.2.4 งานวิจัย
1.2.5 หนังสื อตารา
1) Kantachote, D., Arrykul, S., Chongsuvivatwong, V., Bunnaul, P. and Naidu, R., “Extent and
severity of arsenic poisoning in Thailand”, 2006, in Ravi Naidu et al, Managing Arsenic in the
Environment From Soil to Human Health, 656 pp., CSIRO PUBLISHING.
1.2.6 รางวัล
-

130

6. ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-340
Particulate materials technology
225-242
Engineering Statistics
225-382
Engineering Management
226-202
Manufacturing Processes

หน่วยกิต
3
3
3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-510
Powder Metallurgy

หน่วยกิต
3

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-505
Powder Metallurgy

หน่วยกิต
3

1.2

ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Memongkol, N and Niyomwas, S., “In situ synthesis of Al-TiC-Al2O3 and Al-SiC-Al2O3
composites”, Proceeding of Sessions and Symposia sponsored by the Extraction and Processing
Division (EPD) of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2006, the 2006 TMS
Annual Meeting, March 12-16, 2006, San Antonio, Texas.
2) นภิสพร มีมงคล, เสกสรร สุ ธรรมานนท์, สุ มณฑา มิ่งสุ ข, และ ณัฐนริ น ท์ ปาลรั ตน์, “การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของโรงงานผลิตยางรั ดของ”, 2548, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14, 4-5 ตุลาคม 2548, กรุ งเทพมหานคร.
3) Memongkol, N., Sikong, L. Plookphol, T. and Saensa-nguan, S., “Properties of Porous Bronze
Parts Prepared by Powder Sintering”, 2005, PSU-UNS International Conference on Engineering
and Environment – ICEE-2005, May 18-20, 2005, Novi Sad, Serbia & Montenegro.
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4) สุ ทธิ นันท์ แสงสงวน, นภิสพร มีมงคล. เล็ก สี คง และ ธวัชชัย ปลูกผล, “การผลิตโลหะบรอนซ์
พรุ น”, การประชุ มวิ ชาการทางด้า นปิ โตรเลีย ม พลังงาน และวัส ดุ, 2547, 1-3 ธัน วาคม 2547,
เชียงใหม่.
5) สุ พ ร ฤทธิ ภกั ดี , นภิ ส พร มี มงคล, สงวน ตั้งโพธิ ธ รรม และ สมพร พงศ์ข จร, “The study of
Hardfacing Pattern Bead of Screw Extruder”, 2547, การประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม 2547, เชียงใหม่.
6) สุ พ ร ฤทธิ ภ ัก ดี, นภิ ส พร มี มงคล, สงวน ตั้งโพธิ ธ รรม และ สมพร พงศ์ข จร, “The study of
Hardfacing Wear to Estimate the lifespan Affected by Various Hardfacing Electrodes”, 2547,
การประชุมทางวิชาการการวิจยั และบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10-11 สิ งหาคม 2547, เชียงใหม่.
7) Memongkol N. and Nash P., “Processing and Characterization of Mechanical Alloyed Al6061SiCp Composite”, 2004, 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Technology,
May 11-13, 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
1.2.4 งานวิจัย
1) การพัฒนาเครื่ องอินฟิ ลเทรชันกาลังเหวี่ยงความดันสู งเพื่อใช้ผลิตวัสดุผสมเนื้ ออะลูมิเนี ยม, 2549
ทุนอุดหนุนวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผูร้ ่ วมวิจยั
2) โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธี
วิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบกับลักษณะนิ สัยและวัฒนธรรมของคนไทย: กรณี ศึกษาในพื้นที่จังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง, 2551. ทุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ผูร้ ่ วมวิจยั
1.2.5 หนังสื อตารา
1) นภิสพร มีมงคล. 2548. “โลหกรรมวัสดุผง”, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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7. ผศ.ดร. วีรวรรณ สุ ทธิศรีปก
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-200
Introduction to Minerals and Materials Industries

หน่วยกิต
2

235-230
237-201

Engineering Materials
Materials Engineering Lab I

3

237-301
237-302

Materials Engineering Lab II
Metal Forming

1

237-322

Metallic Materials

2

237-341

Ceramic Engineering

3

1
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-513
Surface Engineering
237-601
Thesis

หน่วยกิต
3
18

1.2.1 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-508
Surface Engineering

หน่วยกิต
3

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Boonyod, S., Sutthisripok, W., Sikong, L. “Antibacterial activity of TiO 2 and Fe3+ doped TiO2
nanoparticles synthesized at low temperature”, 2011, Advanced Materials Research 214, 2011
pp. 197-201
2) Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., Charojrochkul, S., Assabumrungrat, S., “Steam reforming
of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of support and feed
composition”, 2011, Fuel 90 (1), 2011 pp. 136-141
3) Sikong, L., Kongreong, B., Kantachote, D., Sutthisripok, W., “Inactivation of salmonella typhi
using Fe3+ doped TiO 2/3SnO2 photocatalytic powders and films”, 2010, Journal of Nano
Research 12, 2010 pp. 89-97
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4) Laosiripojana, N., Kiatkittipong, W., Sutthisripok, W., Assabumrungrat, S. “Synthesis of
methyl esters from relevant palm products in near-critical methanol with modified-zirconia
catalysts”, 2010, Bioresource Technology 101 (21), 2010 pp. 8416-8423
5) Mongkolbovornkij, P., Champreda, V., Sutthisripok, W., Laosiripojana, N., “Esterification of
industrial-grade palm fatty acid distillate over modified ZrO 2 (with WO3-, SO4 -and tio2-):
Effects of co-solvent adding and water removal”, 2010, Fuel Processing Technology 91 (11),
2010 pp. 1510-1516
6) Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., Kim-Lohsoontorn, P., Assabumrungrat, S. “Reactivity of
Ce-ZrO2 (doped with La-, Gd-, Nb-, and Sm-) toward partial oxidation of liquefied petroleum
gas: Its application for sequential partial oxidation/steam reforming”, 2010, International
Journal of Hydrogen Energy 35 (13), 2010 pp. 6747-6756
7) Sutthisripok, W., Sattayanurak, S., Sikong, L., “Effect of specific surface area on oxygen
storage capacity (OSC) and methane steam reforming reactivity of CeO2”, 2008, Journal of
Porous Materials 15 (5), 2008 pp. 519-525
8) Sutthisripok, W., Laosiripojana, N., Sikong, L., “Effect of specific surface area and Zr doping
content on oxygen storage capacity (OSC) and methane steam reforming reactivity of CeO2ZrO2”, 2007, ECS Transactions 7 (1 PART 2), 2007 pp. 1769-1777
9) Wisutmethangoon,S., Sikong, L., Sutthisripok,W., Denmud, N., “Influence of compaction
pressure on morphology and phase evolution of NiTi alloy prepared by SHS technique”, 2008,
Songklanakarin Journal of Science and technology, No. 30, 2008 pp.761-765.
10) Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., Assabumrungrat, S., “Reactivity of high surface area CeO2
synthesized by surfactant-assisted method to ethanol decomposition with and without steam”,
2007, Chemical Engineering Journal 127 (1-3), 2007 pp. 31-38
1.2.3

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) L.Sikong, W.Sutthisripok, D.Kanthachote and B.Kongruang, Photocatalytic activity and
atibacterial behavior of Fe3+-doped TiO2/SnO2 nanoparticles, 2009, International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2009), Pullman
Raja Orchid Hotel, Khon khaen, 23-24 July 2009, pp.1018-1023.
2) B. Kongreong, L. Sikong, D. Kantachote and W. Sutthisripok, Antibacterial Activity of Fe 3+
doped TiO2/3SnO2 Powders Photocatalysis Against Salmonella species, 2009, 7th Eco-Energy
and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand 19-22 Nov. 2009,
pp. 207-211.
3) S.Wisutmethangoon, L.Sikong, W.Sutthisripok and N.Denmud, Mechanical properties of
porous NiTi alloy synthesized by SHS technique, 2009, 4th International conference on
Engineering technologies ICET2009, Park Hotel, Novi Sad, Serbia.
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1.3 งานวิจัย
1) Development of high surface area and high stability ceria-based materials for application in solid oxide
fuel cell (SOFC), ทุนส่ งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่ สกว., หัวหน้าโครงการ, 480,000 บาท (Year 2004-2006),
สิ้ นสุ ดโครงการ
2) Production of NiTi Shape Memory Alloy by Mechanical Alloying Method, funded by the Faculty of
Engineering, PSU, 200,000 บาท, (Year 2004-2006) ผูร้ ่ วมโครงการ, สิ้ นสุ ดโครงการ
3) Development of high surface area and high stability perovskite based LaCrO 3 for application as the
reforming catalyst, โครงการสนับสนุนทุนนักวิจยั ใหม่ (วท.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, หัวหน้าโครงการ, 250,000บาท (Year 2006-2007), สิ้ นสุ ดโครงการ
4) Productions of alternative fuels including Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), Synthesis gas,
and Dimethyl Ether (DME) from available feedstock in Thailand, เมธีวิจยั สกว.,
ผูร้ ่ วมโครงการ, 1,200,000 บาท (Year 2006-2009) , สิ้ นสุ ดโครงการ
5) Low-Temperature Coating of TiO2 Thin Films on Polymer Substrate by Sol-Gel Dip Coating, funded by
the Faculty of Engineering, PSU, (Year 2009-2011) 200,000 บาท, หัวหน้าโครงการ, ดาเนินการอยู่
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8. ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์ บุรี
1.1 ภาระงานสอน
1.1.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

หน่วยกิต
1

237-201

Materials Engineering Lab.

237-301

Forming Lab.

1

235-230

Engineering Materials

3

237-405

Materials and Processes Selection

3

237-407

Fracture Mechanics and Failure Analysis

3

237-421

Metallurgy of Metal Joining

3

226-317

Welding Processes and Assembly Technology

3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-512
Advanced Welding and Joining
237-502
Advanced Materials Processes and Selection
237-601
Thesis

หน่วยกิต
3
3
18

1.1.3 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-507
Advanced Welding and Joining

หน่วยกิต
3

1.2

ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) P. Muangjunburee, “Improvement of Metallurgical and Mechanical Properties of Welding
Surfacing on High Strength Steel AISI 4340 By Various Preheating Temperatures”, 2007, Proc.
On Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology, Phuket, Thailand,
10th-12th May 2007

1.3

งานวิจัย
1) โครงการวิจัยเรื่อง (ไทย) การปรับปรุ งสมบัติทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลของการเชื่อมพอกผิว
เหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง AISI 4340 โดยการให้ความร้อนหลังจากการเชื่อม
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2)

3)

(อังกฤษ) Improvement of Metallurgical and Mechanical properties of welding hardfacing on High
Strength Steel AISI 4340 By Post – Weld Heat Treatment (PWHT)
แหล่ งทุน สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 1412
เงินทุน 241,000 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง (ไทย) อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมต่อสมบัติทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลของ
การเชื่อมอะลูมิเนียม A356 ซึ่ งหล่อโดยเทคโนโลยีหล่อแบบกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีการเชื่อมเสี ยดทาน
แบบกวน
(อังกฤษ) The effect of welding parameters on Metallurgical and Mechanical Properties of Joining of
Semi Solid (SSM) Aluminium alloy A356 by Friction Stir Welding process (FSW)
แหล่ งทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-287081
เงินทุน
200,000 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง (ไทย) การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์ การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของ
เหล็กกล้าผสมต่า AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้ าด้วยลวดเชื่อมหุ ้มฟลักซ์ กรรมวิธีการเชื่อมมิก/
แมกและกรรมวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์
(อังกฤษ) Investigation of fatigue behaviors and fracture mechanics of Manual Metal Arc Welding
(MMA), MIG/MAG and FCAW Resurfacing on Low Alloy Steels AISI 4340
แหล่ งทุน กฟผ.
เงินทุน 980,000 บาท

a. หนังสื อตารา
1) ประภาศ เมืองจันทร์ บุรี และสมพร พงศ์ขจร, เทคโนโลยีการเชื่อม, บริ ษทั อัลลายด์ เทค
(ประเทศไทย), 2543
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9. ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร
1.1 ภาระงานสอน
1.1.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

1.2

หน่วยกิต
3

235-300

Underground Mining and Mine Design

235-301

Mine Surveying

3

235-303

Blasting Operations in Engineering

3

235-320

Mineral Processing I

3

235-321

Mineral Processing II

3

237-341

Engineering Ceramics

3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-501
Advanced Mining Engineering
235-555
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
235-560
Advanced Blasting Technology

หน่วยกิต
3
3
3

1.1.3 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
238-508
Surface Engineering

หน่วยกิต
3

ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
I Oral presentations
1. V. Rachpech A. Billard, Revetements nanostructures de nitrures de chrome et de silicium
obtenus par un procede hybride arc-magnetron. 4e Colloque France-Suisse 7-8 September 2004,
Le Locle, Switzerland.
2. V. Rachpech, V. Chapusot, A. Billard, J. von Stebut. High-temperature oxidations resistance of
Cr-Si-N coatings obtained by an hybrid reactive arc-magnetron deposition process. International
Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF 2005) 2-6 May 2005, San Diego
California, U.S.A.
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3. V. Rachpech, E. Rolin, V. Chapusot. A Billard, J. von Stebut. Cr-Si-N Coatings obtained by an
hybrid reactive arc-magnetron deposition process. The 15th International Colloquium on Plasma
Processes (CIP 2005) 5-9 June 2005, Autrans, France.
4. V. Rachpech, V. Chapusot, J.F. Pierson J. von Stebut, A. Billard. La resistance a l’ oxidation a
chaud de revetements nanocomposites nc-CrNx/a-SiNy obtenus par un procede hybride arcmagnetron. Innovation dans I’Elaboration et les Applications des Couches Minces (IEACM-2)
22-24 November 2005 Nancy, France.
1.2.3 งานวิจัย
1.2.4 หนังสื อตารา
1.2.5 รางวัล
-
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ภาคผนวก ช
สาเนาคาสั่ งแต่ ง ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ 0309/2554 และ 0308/2554
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ภาคผนวก ซ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
----------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตอ้ งการความรู ้แบบนวัตกรรม ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การทาวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงต้องสร้ างนักวิจัยให้กบั
สังคม โดยเป็ นนักวิจยั ที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต และนาความรู ้ ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึ งสมควรให้ป รั บปรุ งระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ น ทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมครั้ งที่ 292 (7/2549)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใดที่มีอยูก่ ่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวในระเบียบนี้
หรื อที่ระเบียบนี้กล่าวเป็ นอย่างอื่น หรื อที่ขดั หรื อแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มีหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงาน ที่เทียบเท่า
คณบดี ที่มีหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
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ข้อ 5

“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะของคณะหรื อคณะกรรมการประจาของวิทยาลัย
หรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ให้อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณี ที่มี ข้อสงสัยหรื อมิได้
ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรื อในกรณี มีความจาเป็ นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้เป็ นกรณี พิเศษให้อธิการบดีหรื อ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูว้ ินิจฉัยและให้ถือเป็ นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมีหน้าที่จดั
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสู ตรสหสาขาวิชาเพื่อบริ หารและจัดการศึกษาในหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับหลายคณะ
ระบบการจัดการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30
สัปดาห์
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
7.2.2 ระบบไตรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจาเป็ นของแต่ละหลักสู ตร
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8
สัปดาห์
การคิดหน่วยกิต สาหรับแต่ละรายวิชา
8.1 ระบบตลอดปี การศึกษา
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8.1.1

8.2

8.3

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2
รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 60 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3
การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4
การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา โครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.5
วิทยานิพนธ์ หรื อ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมงต่อ ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.6
1 หน่วยกิตระบบตลอดปี การศึกษาเทียบได้กบั 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรื อ 30/12 หน่วยกิ
ตระบบไตรภาคหรื อ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา โครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรื อ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา โครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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8.3.5

วิทยานิพนธ์ หรื อ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 4 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กบั 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.4 ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา ทาโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรื อ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 2 หน่วยกิตระบบท
วิภาค เทียบได้กบั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสู ตรโดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบ
ทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสู ตรโดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสาหรับระบบ
ทวิภาค
การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 10 หลักสู ตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรื อจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ ง หรื อหลายแบบ
ได้
สาหรับระบบการจัดการเรี ยนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวด 2
หลักสู ตร
ข้อ 11 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
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11.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สร้างเสริ มความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสิ ทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท
เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการและหรื อการวิจยั ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสู งกว่าขั้นปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สร้างเสริ มความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสิ ทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง สาหรับ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 6 ปี หรื อ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า มาแล้ว
11.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจยั ในสาขาวิชา
ต่างๆ ในระดับสู งกว่าปริ ญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น
2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสู ตรอาจกาหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ตอ้ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสู ตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งทา สารนิพนธ์
(การศึกษาอิสระ) ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิ ดสอนหลักสู ตรแผน ข จะต้องมีหลักสู ตร แผน ก ด้วย
12.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนดีมาก หลักสู ตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
หลักสู ตรอาจ
กาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสู ตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู งและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไม่ น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสู ตรที่จดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
แต่ไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
13.1.2 ปริ ญญาโท ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร แต่ไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
13.1.3 ปริ ญญาเอก ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จปริ ญญา
ตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท ให้มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสู ตรที่จดั แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรื อที่จดั การศึกษาแบบอื่นให้
เป็ นไปตามข้อ 13.1
ข้อ 14 การประกันคุณภาพ
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่ งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
14.1
การบริ หารหลักสู ตร
14.2
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
14.3
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและมีการ
ดาเนิ นการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสู ตรมีภาระหน้าที่ ในการบริ หาร
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามการประเมินผลหลักสู ตร และหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสู ตรต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองปี ละ 1 ครั้ ง เสนอต่อคณบดีตน้ สังกัดและ
แจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสู ตร
15.1 ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐานและ
คุณภาพ
การศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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15.2

การพัฒนาหลักสู ตร หรื อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุ ไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้ดาเนินการโดยจัดทาเป็ นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หมวด 3
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
16.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นหลักในกระบวนการ
จัด
การศึกษาของหลักสู ตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผสู ้ อนและหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น
16.3 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็ น ผูร้ ับผิดชอบ
ในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับหลักสู ตร การเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผล
หลักสู ตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
16.4 อาจารย์ผสู ้ อน หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษ ให้ทาหน้าที่
สอนในรายวิชาหรื อบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5 อาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาด้านการศึกษาและการจัด
แผนการเรี ยนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและ แนวปฏิบตั ิต่างๆตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาในเรื่ องอื่นตามความจาเป็ นและ เหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปทาหน้าที่จนกระทัง่
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
16.6 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ให้รับผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล รวมทั้ง
การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรื อ อาจารย์พิเศษที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อทาหน้าที่
ร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ของนักศึกษา
16.8 อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักตามข้อ 16.6 ให้
รับผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและ
การสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา
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16.9

ข้อ 17

ข้อ 18

ข้อ 19

ข้อ 20

ผูท้ รงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ร่วม
หรื อสอน ในกรณี ที่เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าที่บางส่ วนในการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
โดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรื อตาแหน่งทางวิชาการตามที่
กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรื อความชานาญเฉพาะที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ โดยตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อกระทรวง
หรื อวงการวิชาชีพ ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ต้องเป็ นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณสมบัติของการเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนตามระดับของ
หลักสู ตรนั้นๆ
คุณสมบัติอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
18.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสู ตรปริ ญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต- ชั้นสู ง ต้อง
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรื อสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ น
ผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวน
อย่างน้อย 3 คน
การบริ หารจัดการหลักสู ตร
19.1 ให้บริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามปรั ชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสู ตร และตามที่ได้รับ
มอบหมายจากภาควิชาหรื อตามที่คณะกาหนด
19.2 ให้แต่ละหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ หลักสู ตรตามข้อ
18 และอื่นๆ ตามที่คณะกาหนด
คณะอาจกาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะ หรื อ คณะกรรมการจานวนตามความเหมาะสมทาหน้าที่กากับดูแล
คุณภาพ การบริ หารจัดการหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสู ตร กาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ การครบ
วาระการดารงตาแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละคณะ
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ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผสู ้ อน
21.1 หลักสู ตรปริ ญญาโท หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสู ง ต้องเป็ น
อาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
21.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ต้องเป็ นอาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี คุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
22.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็ นอาจารย์ประจา มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าหรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิ ชาการไม่ต่า กว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ในกรณี ที่มีความจาเป็ น คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ให้เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ห ลักได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่บ ัณฑิ ต
วิทยาลัยกาหนด
22.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เป็ นอาจารย์ประจา หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ เทียบเท่าหรื อเป็ นผู ้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและหรื อปริ ญญา
เอกได้ไม่เกิน 5 คน หรื อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั
จานวนนักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
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หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน
อาจขอขยายเพิม่ ขึ้นได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ มีจานวนกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นประธาน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ประจาเป็ นกรรมการ
ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ หาร หลักสู ตร มี
จานวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจา และหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการ
ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู ้
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู ้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร มีหน้าที่
สอบประมวลความรอบรู ้ มีจานวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ และหรื ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ ตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ประจาซึ่ งไม่ได้เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์แล้ว
ให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า
หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ในกรณี ที่มีความจาเป็ น คณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจ
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร มีจานวนกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทาหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน
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หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 29 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
29.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิม่ เติม
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.3 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก
29.4.1 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมี คุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรื อ
29.4.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรื อ สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันกับหลักสู ตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรี ยนดีมาก และมีพ้นื ความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรื อมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 30 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา
31.1 จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
31.2 คณะเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรในการคัดเลือกผูส้ มัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็ นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู ้ หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กาหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
31.3.1 ผูท้ ดลองศึกษาในหลักสู ตรที่ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ หรื อศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว
ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และ
สอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรื อ
31.3.2 ผูท้ ดลองศึกษาในหลักสู ตรที่ศึกษาเฉพาะทาวิทยานิพนธ์
ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็ นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจานวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรื อ
31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
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31.4 คณะอาจพิจารณารับผูม้ ีพ้นื ฐานความรู ้ไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
เข้าศึกษาหรื อวิจยั โดยไม่รับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็ นกรณี พิเศษ
31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผูร้ ่ วมเรี ยน
31.6 กรณี ผสู ้ มัครกาลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผูส้ มัครได้นาหลักฐานมาแสดงว่า
สาเร็ จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรื อ นักศึกษาทดลอง
ศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 31.4
หมวด 5
การลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรี ยน
34.1 การลงทะเบียนเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
34.3 การลงทะเบียนเรี ยน ต้องเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.4 จานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทัว่ ไป หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรี ยน และได้รับผลการเรี ยนตั้งแต่ระดับคะแนน B
ขึ้นไปแล้วมิได้
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
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34.8 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรี ยนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์เพิม่ ให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้
หลังพ้นกาหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตรกาหนดแล้ว และอยูร่ ะหว่างการทาวิจยั เพื่อ
วิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ หรื อรอสอบประมวลความรอบรู ้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตาม ข้อ
34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผสู ้ อนทราบ
ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ และแจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ
ข้อ 37 การย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมตั ิ
จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
37.2 การขอย้ายสาขาวิชา จะกระทาได้ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาค
การศึกษา
37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อ 40
ข้อ 38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริ ญญาโทเป็ นระดับปริ ญญาเอก หรื อ
กลับกันได้ใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณะกรรมการประจา
คณะ และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสู ตรปริ ญญาเอก ที่สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซ่ ึ งจัดขึ้นสาหรับนักศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกอาจได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมี
ผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาให้เป็ นวิทยานิพนธ์ในหลักสู ตรระดับปริ ญญา
เอกได้ หรื อในกรณี ที่เป็ น นักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาโทได้
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38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทาได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็ น
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
คณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรี ยนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
39.2.1 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่ าที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้ อหาสาระไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรื อเทียบเท่า หรื อ
สัญลักษณ์ S
39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิต
รวมของหลักสู ตรที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
39.2.6 ใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรื อเรี ยน
วิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตรที่เข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
39.2.7 ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว
ข้อ 40 การยกเว้นหรื อการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นกั ศึกษาที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อสถาบันอื่นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดย
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรและมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็ นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ P หรื อ S หรื อไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรื อเทียบเท่า
40.2 กรณี รายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ให้เป็ นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให้นาผล
การศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็ นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.3 รายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรื อเทียบโอนให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
40.4 การเทียบโอนความรู ้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่
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การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต
41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะให้ไปเรี ยนรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในสถาบันอืน่ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรี ยนเพื่อหน่วยกิต แล้วนามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็ นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้
41.2 รายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนตามข้อ 41.1 ให้เป็ นไปตามข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
42.1 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) เป็ นการสอบความรู ้ความสามารถที่จะนาหลักวิชา
และประสบการณ์การเรี ยน หรื อการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อวัดความรู ้ความสามารถของนักศึกษา ในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์
ความรอบรู ้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาการวิจยั ความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้งด้านการพูด
การเขียน และการตอบคาถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท
แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบเพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของ
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญา
เอก
42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็ นการสอบเทียบความรู ้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
การสอบตามข้อ 42.1- 42.5 ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับ
คะแนนดังต่อไปนี้
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ระดับคะแนน

ความหมาย
(Excellent)
(Very Good)
(Good)

ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0

A
B+
B
C+

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี

พอใช้ (Fairly Good)

2.5

C
D+
D

ปานกลาง (Fair)
อ่อน
(Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)

2.0
1.5
1.0

E

ตก

0.0

(Fail)

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดงั ต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S

U

X
I

P
N

W

ผลการเรี ยนหรื อการสอบเป็ นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับ
รายวิชาที่
กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรื อรายวิชาปรับพื้นฐาน หรื อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
ผลการเรี ยนหรื อการสอบยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่
กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรื อรายวิชาปรับพื้นฐานหรื อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
ผลการเรี ยนหรื อการสอบอยูใ่ นระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สาหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณี นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานไม่ครบภายใน
เวลาที่กาหนดไว้หรื อขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการจะต้องมีการแก้ไข
ให้เป็ นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั
ลงทะเบียนเรี ยน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนน E
โดยทันที
การเรี ยน หรื อการวิจยั หรื อการทาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ ทีย่ งั มีความต่อเนื่อง
อยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็ นที่น่าพอใจ
การเรี ยน หรื อการวิจยั หรื อการทาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ ที่ยงั มีความต่อเนื่ อง
อยูแ่ ต่ไม่มีความก้าวหน้าหรื อไม่เป็ นที่พอใจ (No progress) ในกรณี ได้สัญลักษณ์ N
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn with permission)
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ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการ
ประเมินผลได้ก่อนสิ้ นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสู ตรนั้น ให้นบั หน่วยกิตจากรายวิชาที่นกั ศึกษา ลงทะเบียน
เรี ยนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็ นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรื อ สัญลักษณ์ S หรื อ
สัญลักษณ์ X ในกรณี ที่หลักสู ตรกาหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรี ยน โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสู ตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมรายวิชา
ดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้
สัญลักษณ์ S
ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ ง ให้นบั จานวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุ ด แต่ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตทุกครั้งมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องเรี ยนรายวิชาของหลักสู ตรปริ ญญาตรี ในบางสาขาเพื่อสนับสนุน รายวิชาตาม
แผนการเรี ยนที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ให้นบั จานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต
44.3 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียน
เรี ยน โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ น
ระดับคะแนน
44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่ ม
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มี
การประเมินผลเป็ นระดับคะแนน และในกรณี ที่มีการเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้นาผล
การศึกษา และหน่วยกิตทุกครั้งมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเป็ นค่าที่มีเลข
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
44.3.5 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนนให้รอ
การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่า
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นอย่างอื่น
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หมวด 7
การทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ 45 การทาวิทยานิพนธ์
45.1 การเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์
45.1.1 นักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท จะเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.2 นักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกจะเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.3 การพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการประจาคณะ
กาหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
ข้อ 46 การทาสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาได้
ทาเป็ นรายบุคคล สาหรับแนวปฏิบตั ิอื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ตอ้ งกระทาในทุก ภาคการศึกษา
47.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
หรื อสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
คณะกรรมการประจาคณะ
47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สาหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
ของนักศึกษาเป็ นที่พอใจ โดยระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) สาหรับผลการ
ประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรื อไม่เป็ นที่พอใจ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผล
การศึกษาเป็ นดังนี้
47.1.1 ให้สัญลักษณ์ P หรื อ N ในกรณี ที่ยงั ไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น
47.1.2 การให้สัญลักษณ์ P หรื อ N อาจให้ได้ตามสัดส่ วนของความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อ
สารนิพนธ์
แนวปฏิบตั ิในการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ให้จดั ทาเป็ น
ประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมตั ิโครงร่ างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผล
ให้สัญลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตร
47.1.3 ให้สัญลักษณ์ S หรื อ U หรื อ X ในกรณี ที่มีการประเมินผล หรื อสอบวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
เรี ยบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรี ยนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็ นดังนี้
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรื อ N ในกรณี ที่ยงั ไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็ นระดับคะแนนตามข้อ 43
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ข้อ 48 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ซ่ ึ งมีผลต่อการเปลี่ยน
แปลงสาระสาคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินจานวนหน่วยกิต จากหัวข้อ
เดิมที่สามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นบั จานวน
หน่วยกิตดังกล่าว เป็ นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่ งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสู ตรได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร
ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู ้นกั ศึกษาด้วยการซักถาม
หรื อด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่ งผลการประเมิน การให้ คาแนะนา
และข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็ น
ผูน้ าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรื ออาจสอบโดยวิธีการใช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
49.3 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 50 การส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์
การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู ้นกั ศึกษาด้วยการซักถาม
หรื อด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดาเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็ นไปตามที่บณั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
ข้อ 52 การส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 53 รู ปแบบการพิมพ์ และลิขสิ ทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
53.1 รู ปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2 ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบตั รในวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ นักศึกษาและ
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์เรื่ องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่การ
นาเนื้อหาหรื อผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
กรณี ที่การทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจยั ที่มีขอ้ ผูกพันเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์หรื อ
สิ ทธิบตั รโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
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หมวด 8
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 54 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาได้ตอ้ งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
54.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตร
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 3.00
54.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรื อสอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ นาเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่าน การสอบ
ปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงาน
วิทยานิ พนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรื อดาเนิ นการให้ผลงานได้รั บการยอมรั บให้ตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการ หรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื อดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะให้ค วามเห็น ชอบหรื อเสนอต่ อ ที่ ประชุ มวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู ้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรื อ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรื อสอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิ ทยาลัยกาหนด
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ ปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อดาเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ ีกรรมการภายนอกร่ วม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่ านโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ นาเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
ดาเนิ นการให้ผลงานได้รั บการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ ว ม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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54.4
ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
54.5
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสู ตร กาหนด
ข้อ 55 วันสาเร็จการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 56 การขออนุมตั ิปริ ญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยนื่ คาร้องแสดงความจานงขอรับปริ ญญา
ต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
56.2 นักศึกษาซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี คุณสมบัติดงั นี้
56.2.1 เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรื อค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรื อไม่เป็ นผูม้ ีพนั ธะสัญญา
อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา

หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 57 การลาป่ วยหรื อลากิจ ให้ดาเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี โดยอนุโลม
ข้อ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
58.1.1 ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
58.1.2 เจ็บป่ วยจนต้องพักรักษาตัวเป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
58.1.3 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็ นผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และให้ยนื่ คาร้องต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
58.3 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรี ยนไปแล้ว เป็ นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรี ยน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา
58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมตั ิให้ลาพักและชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
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ข้อ 59 การลาออก
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการ บริ หารหลักสู ตร
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั ิต่ออธิการบดี ผูท้ ี่จะได้รับการอนุมตั ิให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5
ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ได้รับอนุมตั ิให้ลาออก
61.3 ถูกให้ออกหรื อไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั
61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้ นภาคการศึกษา
61.6 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสู ตร โดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริ ญญาโทที่เรี ยนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาปริ ญญาเอกที่เรี ยน
แบบ 1
61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสู ตร หรื อได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริ ญญาโทที่เรี ยนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาปริ ญญา
เอกที่เรี ยน แบบ 1
61.8 โครงร่ างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมตั ิภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
61.8.1 กรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1
61.8.1.1ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.1.2ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2 กรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2
61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.3 กรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกแบบ 1
61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.4 กรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกแบบ 2
61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรื อสอบประมวลความรอบรู ้ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
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61.10 ไม่สามารถส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมตั ิให้ขยายเวลาการส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
61.11 ไม่สามารถส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมตั ิให้ขยายเวลาส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
61.12 เป็ นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญตามข้อ 34.1 ได้
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
61.14 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
หมวด 10
การลงโทษทางวินยั นักศึกษา
ข้อ 62 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริ ตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ดาเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วย
วินยั นักศึกษา โดยอนุโลม
ข้อ 63 การทุจริ ตทางวิชาการ
การทุจริ ตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้ทา
ผลงานวิชาการด้วยตนเอง
63.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผูอ้ ื่น โดยไม่มีการอ้างอิง หรื อปกปิ ด
แหล่งที่มา หรื อการเสนอความคิดหรื อนาผลงานทางวิชาการที่มีผอู ้ ื่นกระทาไว้มาเป็ นของตนเอง
63.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรื อการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
63.3 การมิได้ทาผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรื อให้ผอู ้ ื่นช่วยทา หรื อทาแทนตน หรื อการมอบ
ให้ผอู ้ ื่นทาแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่ างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วว่าจะกระทาเอง
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลวิทยานิพนธ์จาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
63.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริ ตตามข้อ 63.1 63.2 และ 63.3 ให้ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่
อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรื อการลดหย่อนโทษให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
63.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริ ตภายหลังการอนุมตั ิปริ ญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริ ญญา
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 64 การดาเนินการใดๆที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จใน ขณะที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บงั คับ ให้ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิการต่อไปตามระเบียบ หรื อมติคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยที่ ใช้
บังคับอยูก่ ่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ จนกว่าจะดาเนินการหรื อปฏิบตั ิการแล้วเสร็ จ
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา)
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 8

ศิริพร/พิมพ์
นันทพร/ร่ าง/ทาน
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