หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
เรื่อง
1)

10)

1)

1)

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 ต ร
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 งหลักสู ตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดาเนินการหลักสู ตร
3) หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรรายวิชา (Curriculum
Mapping)

หน้ า
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
11
11
12
19
21
22
24

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 และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
7) ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1) การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข
ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ค
ส่ วนที่ 1 ตารางสรุ ปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
ภาคผนวก ง
ตารางเปรี ยบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิกบั การดาเนินการของ
กรรมการร่ างหลักสู ตร
ภาคผนวก จ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ภาคผนวก ช
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา/ปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่ 0310/2554
ภาคผนวก ซ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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28
28
28
29
29
30
30
32
32
32
33
33
35
35
35
35
37
42
47
48
49
51
74
99
100

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
Master of Engineering Program in Mining Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่ )
Master of Engineering (Mining Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่ )
M.Eng. (Mining Engineering)

3. วิชาเอก
-

4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
-

แผน ก แบบ ก 1 มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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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
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 กาหนดเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ........131(2/2555).........
เมื่อวันที่..........7......... เดือน.........กุมภาพันธ์...............พ.ศ. ......2555..............
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้ งที่ ......338(2/2555)..............
เมื่อวันที่.........17.......... เดือน.......มีนาคม.............. พ.ศ. ......2555..............
ได้รับการรับรองหลักสู ตรโดยองค์กร (ถ้ามี)……………………………………………………
เมื่อวันที่...................…เดือน............................. พ.ศ. ......................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจากสาเร็จการศึ กษา
- นักวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
- นักวิชาการหรื ออาจารย์ทส
ี่ อนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ในสถาบันการศึกษา
- วิศวกรฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ในหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
- ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
วุฒิการศึกษาระดับ
ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

3-9098-00882-05-3

รศ.

นายพิษณุ บุญนวล

3-9098-00880-09-3

รศ.

นางกัลยาณี คุปตานนท์

3-1012-02937-38-5

รศ.

นายดนุพล ตันนโยภาส

3-9001-00248-56-6

ผศ.

นายมนูญ มาศนิยม

3-9206-00272-70-9

อาจารย์

นายวิษณุ ราชเพ็ชร

ชื่อ-สกุล

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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- 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. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2519
- วท.ม. (อนินทรี ยเ์ คมี), ม.เชียงใหม่, 2521
- D.E.A. (Organometallic Chem.), U. Paul Sabatier,
France, 2529
- วท.บ. (ธรณี เทคนิค), ม.ขอนแก่น, 2523
- วท.ม. (ธรณี วิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
- DESS (Remote Sensing), U. Paris VI, France, 2531
- Dr. de l’ (Applied Geology), U. Bordeaux I ,
France, 2535
- วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา),
ม.สงขลานคริ นทร์, 2537
- วศ.ม. (สิ่ งแวดล้อม),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
- Ph.D. (Mining Engineering), Freiberg University of
Mining and Technology, Germany, 2552
- วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา), เกียรตินิยม,
ม.สงขลานคริ นทร์ , 2540
- D.E.A. (Materials Science and Engineering),
Institute National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2546
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Institute National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2550

11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทางด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ การส่ งออกแร่ นอกจากนี้การสารวจพบแหล่งแร่ ใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น ถ่านหิ น
แร่ โลหะต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น ประเทศลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา
เป็ นต้น ซึ่ งขนาดของการทาเหมืองจะมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จึ งจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็ น
อย่างยิง่ ทั้งงานการวางแผนการสารวจแหล่งแร่ การวางแผนการทาเหมืองทั้งบนดินและใต้ดิน การแต่งแร่ การประเมินความ
เป็ นไปได้ของโครงการ การควบคุมมลภาวะจากการทาเหมือง การจัดการสิ่ งแวดล้อมและสังคม เพื่อเป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ต่อไปในอนาคต และนอกจากนี้ยงั มีการเจาะอุโมงค์มากขึ้น ทั้งในงานเขื่อนและงานถนน และงานขนส่ งใต้ดิน อื่นๆ ซึ่ งเป็ น
งานที่ตอ้ งใช้เทคนิ คการระเบิด และการขุดเจาะที่ใช้เครื่ องเจาะอุโมงค์ และการใช้องค์ความรู ้ ทางด้านธรณี วิทยา และธรณี
เทคนิค ตามองค์ความรู ้ในสายวิศวกรรมเหมืองแร่ ดังนั้นการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่จึงมีความจาเป็ นเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมเหมืองแร่ ให้ส อดคล้องกับหัวข้อ งานวิจัย ที่สามารถแก้ปัญหาการท าเหมืองให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งในด้า น
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยขึ้น เพื่อนาผลงานวิจัยใหม่
ไปพัฒนาต่อยอดในอุตสหกรรมแร่ ได้ต่อไป
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นผูท้ ี่จบหลักสู ตรวิศวกรรมเหมืองแร่ นอกจากจะมีความรู ้ การวิจัยทางด้านวิชาชีพเป็ นอย่างดีแล้วยัง
สามารถประยุกต์ความรู ้ ในการทาเหมือง ที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีแนวคิดเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาต่อ
สิ่ งแวดล้อม เข้าใจถึงมาตรฐานต่างๆ และสามารถประยุกต์ความรู ้คอมพิวเตอร์ กบั งานในอาชีพได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่
มีการสื่ อสารดี ใฝ่ รู ้ มีจริ ยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมเหมือ งแร่ ภาควิชาวิ ศ วกรรมเหมือ งแร่ และวัส ดุ
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อ งให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ ภายนอกทั้งทางด้า นการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ ดังการได้รับการประเมินให้เป็ นภาควิชาที่มีผลงาน “ดี” จากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) การพัฒนาหลักสู ตรจะมีการดาเนิ นต่อไปเพื่อสร้ างบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถทาง
วิชาการสู ง สามารถแก้ปัญหาและสร้ างองค์ความรู ้ ใ หม่ได้อย่างเป็ นระบบ สามารถสร้ า งเทคโนโลยีของตนเองได้ ลดการ
นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้ างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พ่ งึ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และแข่งขันได้กบั นานาอารยประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบัน สอดรับกับสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นสังคมความรู ้บนพื้นฐานพหุวฒั นธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผูใ้ ฝ่ รู ้ ได้มีโอกาส
เข้าถึงความรู ้ในหลากหลายรู ปแบบ สร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ เครื อข่ายสากล ผสมผสานและประยุกต์ความรู ้ บนพื้น ฐานประสบการณ์ การปฏิบ ัติสู่การสอนเพื่อสร้ างปั ญญา
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บณ
ั ฑิต
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13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ 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
- กาหนดให้อ าจารย์ผูร้ ั บผิ ดชอบหลัก สู ตรของภาควิ ชา ประสานงานกับ อาจารย์จ ากภาควิชาอื่น หรื อ
หลัก สู ตรอื่น เพื่ อ บริ ห ารจัดการการเรี ย นการสอนให้มีผ ลตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตามที่ ร ะบุ ใ น
หลักสู ตร
- กาหนดให้อาจารย์ผส
ู ้ อนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา เพื่อเป็ น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มีความรู ้ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ า
ทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้งานได้จริ งเป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้ อมทั้ง
เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
1.2 ความสาคัญ
- หลัก สู ต รนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของอุ ตสาหกรรมแร่ ในด้า นการพัฒนาเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลผลิต ด้วยการประยุกต์งานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
- หลักสู ตรนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
- หลักสู ตรนี้ สามารถตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ในการสร้ า งบุค ลากรที่ มีค วามรู ้
ความสามารถทางวิชาการสู ง เพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับนานา
อารยประเทศ
- หลักสู ตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อผลิต มหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมเหมื องแร่ ที่มีค วามรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง รู ้ จัก
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีทกั ษะในการทาวิจยั
2) เพื่ อ ผลิ ตมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเหมื องแร่ ให้เ ป็ นที่ ยอมรั บ ในระดับ สากลและเป็ นผู ้ที่มีคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิของ สกอ.

กลยุทธ์
1. ติ ด ตามการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรอย่ า ง
สม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู ้ใน
วิชาชีพ
4. ติ ด ตามความคาดหวังของสั งคมต่ อ ผู ้
ประกอบวิชาชีพ
5. ติ ด ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข อง
ประเทศไทย
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1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
รายงานผลการดาเนิ นการและการ
ประเมินหลักสู ตร
เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
ผลสรุ ปและผลการประเมิ น การ
ประชุมสัมมนา
รายวิชาในหลักสู ตรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
แบบประเมิ น ความพึ งพอใจของ
บัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอน และการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. พัฒนาหลักสู ตร โดยมีพ้นื ฐานจากความ 1. จานวนโครงการวิจยั ที่ร่วมวิจยั กับ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมที่
หน่วยงานภายนอก
เปลี่ยนแปลง
2. จานวนวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคม
3. จานวนรายวิชาที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
4. ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิที่มา
จากภาคอุตสาหกรรม
5. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
1. สนับสนุนการพัฒนาสื่ อการสอน ตารา 1. จานวนสื่ อการสอน และตาราที่มา
ที่มาจากผลงานวิจยั
จากผลงานวิจยั
2. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วม 2. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุม
ประชุมวิชาการ
วิชาการ
3. สนับสนุนการดูงาน การหาโจทย์วจิ ยั
3. จานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ รวมถึง
ที่เป็ นที่ยอมรับ
ชุมชน เพื่อกาหนดหัวข้อวิจยั และการ
4. จานวนครั้งต่ออาจารย์ในการดูงาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั
หรื อประชุมเพื่อหาโจทย์วิจยั
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึ กษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึ ก ษาเป็ นระบบทวิ ภ าค ภาคการศึ ก ษาละ 16 สั ป ดาห์ ข้อ ก าหนดต่ า งๆ ให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรื อสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ที่มีระดับคะแนนในระดับดีหรื อมีผลงานวิจยั ที่อยูใ่ นระดับดี หรื อมีประสบการณ์การ
ทางานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และมีผลการเรี ยนในระดับดี
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีค ะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับดี หรื อเป็ น
ผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่มีพ้ืนฐานร่ วมหรื อใกล้เคียง หรื อเป็ นผูก้ าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุ ดท้ายของการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรี ยนในระดับดี ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนอาจจะไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอที่จะเรี ยนในหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
- นัก ศึก ษาที่ ส มัค รเข้า เรี ย นที่ ไ ม่ไ ด้สาเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ส าขาวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ อาจจะไม่ มี
พื้นฐานความรู ้ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนั กศึกษาในหัวข้ อ 2.3
- มีก ารสอดแทรกภาษาอังกฤษในระหว่ า งการเรี ย นการสอนและในการรายงานความก้าวหน้าประจาภาค
การศึกษาได้กาหนดให้รายงานเป็ นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาที่มีพ้นื ฐานไม่เพียงพอจะกาหนดให้เรี ยนบางรายวิชาเพื่อปรั บพื้นฐานที่เหมาะสมตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรโดยไม่นบั หน่วยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึ กษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2555
15
15
-

2556
15
15
30
-

ปี การศึกษา
2557
15
15
30
15

2558
15
15
30
15

2559
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จ่ายดาเนินการในการผลิตบัณฑิตปริ ญญาโท ประมาณคนละ 220,000 บาท โดยใช้จากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.7 ระบบการศึ กษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ 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 มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
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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
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต จนกว่า
จะสาเร็จการศึกษา และต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิต
3.3 รายวิชา
3.3.1 รายวิชาสั มมนา
235-551
235-552
235-553

สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
Seminar in Mining Engineering I
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
Seminar in Mining Engineering II
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
Seminar in Mining Engineering III

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

3.3.2 หมวดวิชาบังคับสาหรับหลักสู ตรแบบ แผน ก แบบ ก 2
235-555
235-580

ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่
Resource Environment and Pollution Control in the Mineral Industries

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

3.3.3 หมวดวิชาเลือก สาหรับหลักสู ตรแบบ แผน ก แบบ ก 2
235-501
235-502
235-503

วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง
Advanced Mining Engineering
เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสู ง
Advanced Blasting Technology
การขุดในงานใต้ดิน
Underground Excavation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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235-504
235-511
235-512
235-513
235-521
235-560
235-561
235-562

วิศวกรรมทรัพยากร
Resources Engineering
วิศวกรรมความลาดหิน
Rock Slope Engineering
ธรณี พิบตั ิภยั และการบรรเทา
Geohazards and Mitigation
วัสดุก่อสร้างจากดินและหิน
Soil and Rock Construction Materials
การแต่งแร่ ทอง
Gold Ore Processing
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
Special Topics of Mining Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
Special Topics of Mining Engineering II
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
Special Topics of Mining Engineering 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)
3(3-0-6)

3.3.4 วิทยานิพนธ์
235-600
235-601

วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
Thesis
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
Thesis

36(0-108-0)
21(0-63-0)

3.3.5 คาอธิบายความหมายรหัสและหน่ วยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
รหั ส ประจ ารายวิ ชาประกอบด้ว ยตัว เลข 6 ตัว โดยเขี ย นแยก 3 ตัว หน้ า เป็ นรหั ส ของภาควิ ช า และ
3 ตัวหลังเป็ นรหัสบอกรายวิชา
- เลข 3 ตัวแรก มีความหมายดังนี้
235 - เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรวิศวกรรมเหมืองแร่
- เลข 3 ตัวหลัง ที่ตามหลังรหัสรายวิชา 235- มีความหมาย ดังนี้
ตัวแรกหรื อหลักร้อย
- 5xy คือ รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกในหลักสู ตรปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่
- 600 คือ วิทยานิพนธ์ สาหรับโครงสร้างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 1
- 601 คือ วิทยานิพนธ์ สาหรับโครงสร้างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
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0
1
2
3
4
5
6
8
9

ตัวที่สองหรื อหลักสิ บ หรื อ x
หมายถึง การทาเหมือง ธรณี เทคนิค การรังวัดเหมืองแร่ และกฎหมายเหมืองแร่
หมายถึง ธรณี วิทยา
หมายถึง การแต่งแร่
หมายถึง โลหะวิทยาและเคมี
หมายถึง เศรษฐศาสตร์ เหมืองแร่ และการวางแผนการปฏิบตั ิการ
หมายถึง สัมมนา
หมายถึง หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเหมืองแร่
หมายถึง การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการวางแผนการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่
หมายถึง วิศวกรรมปิ โตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

ตัวที่สามหรื อหลักหน่วย หรื อ y
y = 0 ถึง 9 เป็ นตัวเลขบ่งบอกลาดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของหน่ วยกิต
รหัสประจารายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ A(B-C-D)
เลข A หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลข B หมายถึง จานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลข C หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
เลข D หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.4 แผนการศึ กษา
3.4.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1
235-551
235-600

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรม
1 หน่วยกิต
เหมืองแร่ 1
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

235-552
235-600

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรม
1 หน่วยกิต
เหมืองแร่ 2
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 และ 2 ไม่นบั จานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2
235-553
235-600

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรม
1 หน่วยกิต
เหมืองแร่ 3
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

235-600

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3 ไม่นบั จานวนหน่วยกิต
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3.4.2 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1

235-551
235-555
235-580

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรม
เหมืองแร่ 1
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการ
ควบคุมมลภาวะจาก
อุตสาหกรรมแร่
วิชาเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
235-552 สัมมนาทางวิศวกรรม
เหมืองแร่ 2
วิชาเลือก

1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 และ 2 ไม่นบั จานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2

235-553
235-601

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรม
เหมืองแร่ 3
วิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2
235-601 วิทยานิพนธ์

1 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3 ไม่นบั จานวนหน่วยกิต
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3.5 อาจารย์
3.5.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ตาแหน่งทาง
ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ

1

3-9098-00882-05-3

2

3-9098-00880-09-3

3

3-1012-02937-38-5

4

3-9001-00248-56-6

5

3-9206-00272-70-9

รศ.

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

ชื่อ-สกุล

นายพิษณุ บุญนวล

- วศ.บ. (เหมืองแร่ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
- M.E. (Mining Engineering), U. of New
South Wales, Australia, 2524
- Cert. (Coal Mining Technology), USSR,
2526
- Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania
State U., U.S.A., 2536
รศ. นางกัลยาณี คุปตานนท์ - วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่, 2519
- วท.ม. (อนินทรี ยเ์ คมี), ม.เชียงใหม่, 2521
- D.E.A. (Organometallic Chem.),
U. Paul Sabatier, France, 2529
รศ. นายดนุพล ตันนโยภาส - วท.บ. (ธรณี เทคนิค), ม.ขอนแก่น, 2523
- วท.ม. (ธรณี วิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
- DESS (Remote Sensing), U. Paris VI,
France, 2531
- Dr. de l’ (Applied Geology), U. Bordeaux I ,
France, 2535
ผศ. นายมนูญ มาศนิยม - วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา),
ม.สงขลานคริ นทร์ , 2537
- วศ.ม. (สิ่ งแวดล้อม),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
- Ph.D. (Mining Engineering), Freiberg
University of Mining and Technology,
Germany, 2552
อาจารย์ นายวิษณุ ราชเพ็ชร - วศ.บ. (เหมืองแร่ และโลหะวิทยา),
เกียรตินิยม, ม.สงขลานคริ นทร์ , 2540
- D.E.A. (Materials Science and Engineering),
Institute National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2546
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Institute National Polytechnique de Lorraine,
Nancy, France, 2550
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ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ

ดูภาคผนวก
จ-1

ดูภาคผนวก
จ-2

ดูภาคผนวก
จ-3

ดูภาคผนวก
จ-4

ดูภาคผนวก
จ-5

3.5.2 อาจารย์ผ้ ูสอน
ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา,
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา

ชื่อ-สกุล

- 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 and Metallurgy),
Tohoku U., Japan, 2532
นายเจษฎา วรรณสิ นธุ์ - 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
นายบุญสม ศิริบารุ งสุ ข - วศ.บ. (เหมืองแร่ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
- วศ.บ. (โลหการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
- M.Eng. Sc. (Mining Engineering),
U. of Melbourne, Australia, 2523
- Dr. Ing (Mining Techniques), Ecole
Nationale Superieure des Mines De Paris,
France, 2528
นายสุ รพล อารี ยก์ ุล - วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513
- Dip. (Mining Exploration), I.T.C. The
Netherlands, 2520
- Ph.D. (Applied Geology), U. of New South Wales,
Australia, 2529
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 Wisconsin-Madison, U.S.A., 2544

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

1 3-9098-00882-31-2

รศ. นายเล็ก สี คง

ดูภาคผนวก
ฉ-1

2 3-4499-0235-08-9

รศ.

ดูภาคผนวก
ฉ-2

3 3-9098-00878-20-0

รศ.

4 3-9206-00208-81-4

รศ.

5 3-8399-00188-36-2

ผศ.
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ดูภาคผนวก
ฉ-3

ดูภาคผนวก
ฉ-4

ดูภาคผนวก
ฉ-5

ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

6 3-8001-01549-07-2

7 3-1017-00535-07-6

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี -โท-เอก (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา,
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา

ชื่อ-สกุล

ผศ. นายประภาศ เมืองจันทร์ บุรี - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
ม.สงขลานคริ นทร์ , 2533
- M.Eng. (Mechanical Engineering),
Nagaoka U. of Technology, Japan, 2540
- Ph.D. (Materials Science and
Engineering), U. of Liverpool, U.K., 2548
ผศ. นางสาววีรวรรณ สุ ทธิศรี ปก - B.Eng. (Materials Science and Engineering),
Imperial College London, U.K., 2540
- Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Imperial College London, U.K., 2545

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

ดูภาคผนวก
ฉ-6

ดูภาคผนวก
ฉ-7

4. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้อ งานวิจัยของตนเอง โดยเป็ นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่ า สนใจในสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ ภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาจากอาจารย์ผคู ้ วบคุม มีขอบเขตการวิจยั และแผนการทางานที่ชดั เจน มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาหนด เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.1 คาอธิบายโดยย่ อ
เป็ นงานวิจยั เชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรื อการนาความรู ้ ทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ ไปประยุกต์ ใช้วิจยั ร่ วมกับสาขาวิชาการด้านอื่นๆ อันจะนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
4.2 มาตรฐานการเรี ยนรู้
1) สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนิ นงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการทางวิชาการ
อย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสื บค้น
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
3) สามารถดาเนินงานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ระเบียบวิธีวิจัย และการ
วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู ้เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สาคัญ
4) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้การสื่ อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถนาเสนอรายงาน
แบบเป็ นทางการได้ดี
5) สามารถสื บค้น ตีความ และใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อจัดการกับบริ บทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
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6) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
4.3 ช่ วงเวลา
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่ วยกิต
- แผน ก แบบ ก 1 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 มีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
4.5 การเตรี ยมการ
1) หลักสู ตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
2) นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรก
3) สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโทควรสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายในปี การศึกษาแรก
4.6 กระบวนการติดตามและประเมินผล
1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ ง ตลอดช่วงการทา
วิทยานิพนธ์ให้กบั คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
2) ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) ต้องส่ งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กาหนด
4) ข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ 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 วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
สอดแทรกจิ ตสานึ กของการถือประโยชน์ของเพื่ อนมนุ ษย์เป็ นกิจ ที่
หนึ่งในการเรี ยนการสอน และการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
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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
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 และการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
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
วิศวกรรมเหมืองแร่
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ ทางสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
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 ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
2) จัดให้มีการสื บค้นและรายงานความก้าวหน้าใหม่ในศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ในวิชาสัมมนา
3) จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อย่างเป็ นระบบ ในทุกรายวิชา
4) ทาวิทยานิพนธ์ที่มีการสื บค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานวิจยั
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5) ทาวิทยานิพนธ์ที่มีการสื บค้น ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการเพื่อสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุ่ม การเสนอความคิดเห็น
3) ประเมินจากโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าของงาน
4) ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ
5) ประเมินจากการเขียนผลงานทางวิชาการระดับวารสารนานาชาติ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด
2) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้อย่างสร้ างสรรค์จากองค์
ความรู ้เดิม
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
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
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4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
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 และสถิติเพื่ออธิ บาย อภิปรายผลงานได้อย่า ง
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
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3.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์ ทางสาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ ทางสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
3) มีความสามารถในการวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนินการในการทาการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ ใช้ศาสตร์ และบูรณาการได้อย่างมีประสิ ทธิผล
5) มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู ้เดิม
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและการคิดรวบยอด
2) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์
ความรู ้เดิม
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 จากแหล่งข้อ มูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

235-551
235-552
235-553
235-555
235-580

235-501
235-502
235-503
235-504

หมวดวิชาสั มมนา
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
หมวดวิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการควบคุม
มลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่
หมวดวิชาเลือก
วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง
เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสู ง
การขุดในงานใต้ดิน
วิศวกรรมทรัพยากร

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

235-511 วิศวกรรมความลาดหิน
235-512 ธรณี พิบตั ิภยั และการบรรเทา
235-513 วัสดุก่อสร้างจากดินและหิน
235-521 การแต่งแร่ ทอง
235-560 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
235-561 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
235-562 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
235-561 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
235-562 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
235-600 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
235-601 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2

2

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้
3

4

5

1

2

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

1

2

2

3

4
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
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
-

-

-

-

สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสู ตร
ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 และ
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ข้ นั สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานวิจยั ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติ หรื อนานาชาติอย่า งน้อย 1 ฉบับ และต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่ อวิทยานิ พนธ์ต่อที่ป ระชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง หรื อผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ
เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็ 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 มืออาชีพ
การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งครอบคลุมทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสู ง การผลิตสื่ อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบเรี ยนรู ้ เชิง
รุ ก (active learning)
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุ นเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอนและทาวิจยั
การพัฒนาระดับคณะ
1) คณะให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) คณะมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุ นเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรั บ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และทาวิจยั
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางในการบริ หารหลักสู ตรดังนี้
(1) หลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ตามค าแนะน าของหั ว หน้ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ โดยมี
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนิ นการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรี ยน การสอน การประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
(2) มีการประเมินหลักสู ตรและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
การจัดการเรี ยนการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสู ตร ทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ์
(3) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์สามารถดาเนินได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
หลักสู ตรได้กาหนดแนวทางดังนี้
- นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรก
- นักศึกษาควรนาเสนอและสอบผ่านโครงร่ างวิทยานิพนธ์ภายในปี การศึกษาแรก และจะต้องนาเสนอ
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 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
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย หลักสู ตรได้จัดทรั พยากรเพื่อเอื้ออานวยต่อการเรี ยนการสอน
และการทาวิจยั แยกเป็ นห้องปฏิบตั ิการดังนี้
- ห้องเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ
- ห้องตรวจสอบโครงสร้างแร่ และตรวจวิเคราะห์ดว้ ยภาพ (Image analyzer)
- ห้องตรวจสอบสมบัติแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบโดยไม่ทาลาย
- ห้องตรวจสอบสมบัติทางความร้อน (Thermal analysis)
- ห้องปฏิบตั ิการแยกแร่ โดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของแร่
- ห้องปฏิบตั ิการบดและคัดขนาด
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- ห้องปฏิบตั ิการทางสิ่ งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
- ห้องวิจยั และปฏิบตั ิการทางธรณี วิทยา
โดยมีครุ ภณ
ั ฑ์แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. เครื่องมือทดสอบและตรวจจำแนกแร่ และวัสดุ
1) การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและวิเคราะห์ระดับจุลภาค ได้แก่
SEM, TEM, EDX, XRD, EPMA, image analyzer
2) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่
AA, ICP, EPMA, XRF, NMR
3) การวิเคราะห์ทางความร้อน
DTA, DSC
4) เครื่ องทดสอบสมบัติเชิงกล
UTM (Universal testing machine), Point load tester, Shear tester, Hardness tester, Compression
equipment test และเครื่ องทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง
5) เครื่ องวัดสมบัติทางกายภาพ
เครื่ องวัดความหนาแน่นจริ ง
เครื่ องวัดขนาดของอนุภาคขนาดละเอียด
ตะแกรงมาตรฐานวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค
เครื่ องแยกแร่ แม่เหล็กและไฟฟ้ าสถิตย์
เครื่ องวัดความพรุ นและพื้นที่ผิว
2. เครื่องมือภำคสนำมด้ ำนเหมืองแร่
1) กล้องรังวัด และชุดอุปกรณ์ในการทารังวัด
2) เครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นรวม และฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
3) เครื่ องตรวจวัดเสี ยงและคลื่นสั่นสะเทือนจากการระเบิด
4) เครื่ อง GPS
3. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์ แวร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์กบั การออกแบบทางเหมืองแร่ (AutoCAD, Surfer, Surpac, etc.)
CAD/CAM (วิศวกรรมอุตสาหการ และวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้)
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
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลื อกอาจารย์ใ หม่ ตามระเบี ยบและหลักเกณฑ์ของมหาวิท ยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ ตอ้ งมี วุฒิการศึก ษาระดับ
ปริ ญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อนจะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรั บการปรั บปรุ งหลักสู ตร ตลอดจน
ปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถใน
รายวิชาที่จะแต่งตั้งและความจาเป็ น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย และมีสัดส่ วนต่อคณาจารย์ในหลักสู ตร ไม่เกินร้อยละ 30
4. การบริหารบุ คลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ต้องเข้ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
1) หลักสู ตรจัดให้นกั ศึกษามีอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้ งั แต่ก่อนการรับเข้าศึกษา
2) เมื่อเข้าศึกษาแล้วหลักสู ตรจัดให้นกั ศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3) หลักสู ตรมีการแนะนาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อการทาวิทยานิพนธ์และแนะนาแนวทางในการเขี ยนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
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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
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
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 ยนการสอน
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
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ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

















































































































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

2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในปี นั้นๆ
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3) ประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก

3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators)
ในหมวดที่ 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 ตรและกลยุทธ์การสอน
4) ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน ตามผลการประเมินและข้อแนะนา
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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
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา/ปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ที่ 0310/2554

36

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
235-501 วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Mining Engineering
หัว ข้อ ก้า วหน้าในการวางแผนและออกแบบเหมื อ งเปิ ด การประยุก ต์ใ ช้ธ รณี เ ทคนิ ค หัว ข้อ ก้า วหน้า ในการ
ออกแบบการระเบิด เทคโนโลยีกา้ วหน้าในงานใต้ดิน การกาหนดรายการการทาเหมือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงาน
เหมืองแร่ กรณี ศึกษาในการออกแบบเหมือง และ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
Advance aspects for open pit mine planning and design; Geotechnical applications; Advanced topics in blasting
design; Advanced technology for underground opening; Mine scheduling; Computer software in mining application; Case
studies in mine design and feasibility study
235-502 เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Blasting Technology
ทบทวนเทคโนโลยีการระเบิดโดยทัว่ ไป แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดและการออกแบบเพื่อควบคุม การระเบิด
เหมืองเปิ ดแบบเว้นช่องลม การระเบิดเพื่องานเสถียรภาพของบ่อเหมือง การระเบิดอุโมงค์ การระเบิดควบคุม การระเบิด
เพื่อรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้าง กรณี ศึกษา
Review on blasting technology in general; Blasting vibration and design for vibration control; Air deck blasting
in open pit mines; Blasting for pit stability purposes; Tunnel blasting; Control blasting; Demolition blasting; Case studies
235-503 การขุดในงานใต้ดิน
3(3-0-6)
Underground Excavation
ชนิดของงานช่องเปิ ดใต้ดิน การประเมินข้อมูลทางธรณี วิศวกรรม การจาแนกมวลรวม กาลังเฉื อนของความไม่
ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความไม่เสถียรภาพควบคุมด้วยโครงสร้างกาลังของหิ นและมวลหิ น ปั จจัยของพื้นงานอุโมงค์ วิธีการ
ขุดเจาะและระเบิด ระบบการขุดในงานใต้ดินขนาดใหญ่ การออกแบบค้ ายัน
Types of underground opening, Evaluation of engineering geological data; Rock mass classification; Shear
strength of discontinuities; Strength of rock and rock mass; Analysis of structural controlled instability; Tunnel ground
condition; Methods of drilling and blasting; Excavation systems for large openings; Supports design
235-504 วิศวกรรมทรัพยากร
3(3-0-6)
Resources Engineering
ชนิดของทรัพยากร การใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ ลักษณะของทรัพยากร การประเมินทรัพยากร การ
เลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการแต่งแร่ ท้ งั ทางกายภาพและเคมี กระบวนการในการออกแบบเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุ
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Types of resources; Non-renewable resources utilization; Resources characterization; Resources evaluation;
Selection of processing technology coverage of mineral processing principles including mineral chemistry, mineral
processing both physical and chemical process; Processes of improvement of material quality and process design
235-511 วิศวกรรมความลาดหิน
3(3-0-6)
Rock Slope Engineering
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 235-402 หรื อ 235-210 หรื อ 235-219
กลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์การพิบตั ิความลาดประกอบด้วย พิบตั ิแบบระนาบ แบบรู ปวงกลม แบบรู ปลิ่ม และแบบ
คะมา การออกแบบความลาดและเสริ มกาลังป้ องกันการเลื่ อนไถล
Prerequisite: 235-210 or 235-402 or 235-219
Basic mechanics and analysis of slope failure including plane, wedge, circular, and toppling failure; Design of
slope and reinforcement to prevent sliding
235-512 ธรณี พิบตั ิภยั และการบรรเทา
3(3-0-6)
Geohazards and Mitigation
ระบบและวัฏจักรโลก โครงสร้างและวัสดุโลก แผ่นดินไหว การปะทุภูเขาไฟ สึ นามิ แผ่นดินถล่มและมวลเคลื่อนที่
การยุบตัว น้ าท่วม พิบตั ิภยั จากมหาสมุทรและภูมิอากาศ และผลกระทบจากอุกกาบาต
Earth systems and cycles; Earth structure and materials; Earthquakes; Volcanic eruptions; Tsunamis; Landslides
and mass wasting; Subsidence; Floods; Hazards of ocean and weather and meteorite impacts
235-513 วัสดุก่อสร้างจากดินและหิน
3(3-0-6)
Soil and Rock Construction Materials
วัสดุหิ นแข็ง ทรายและกรวด วัสดุ ผิวทางธรรมชาติ การระเบิ ดและบดหิ น การคัดขนาดและกระบวนการ การ
ทดสอบพื้นคันทางและมวลรวม วัสดุคอนกรี ตและออกแบบผสม ผิวลาดยางมะตอยและน้ ายาง การถมและบดดิน วัสดุและ
การออกแบบผิวทาง หินถมและหินรองหมอนรถไฟ หิ นกันคลื่น หิ นประดับ วัสดุหินปูนและวัสดุประสาน ดินทาอิ ฐ วัสดุ
ของเสี ย วัสดุพลอยได้และวัสดุสังเคราะห์ การปรับปรุ งและซ่ อมแซมคันทาง การวางแผนและจัดการสิ่ งแวดล้อม การฟื้ นฟู
สภาพเหมืองหิน
Hard rock materials, sand and gravel, natural pavement materials; Blasting and crushing, sizing and processing,
aggregate and roadbase testing; Concrete materials and mix design; Asphalt and bituminous surfacing, earthfill and
compaction; Pavement materials and design, rockfill and ballast; Wave protection stone, dimenstone stone; Limestone and
cementitious materials, brick clays, wastes, by-product and synthetic materials; Stabilization and pavement renovation;
Environmental planning and management and quarry reclamation
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235-521 การแต่งแร่ ทอง
3( 3-0-6 )
Gold Ore Processing
รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) 237-321 หรื อที่เทียบเท่า (ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน)
ภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทองคา เงิน และทองแดง แหล่งแร่ และวิทยาแร่ แร่ ทองคา เงิน ทองแดง
และแร่ ประกอบ การแต่งแร่ ทองคาขั้นต้น เคมีพ้นื ผิวด้านการลอยแร่ ทฤษฎีการลอยแร่ จลนศาสตร์ การลอยแร่ กรณี ตวั อย่าง
เรื่ องการลอยแร่ ในการทาเหมืองทองคา เงิน และทองแดง หลักการทางไฟฟ้ าเคมีเกี่ ยวกับการละลายแร่ กระบวนการ
ไซยาไนด์ สาหรับสิ นแร่ ทองคา เงิน และทองแดง การกระจายของเวลาคงค้าง จลนศาสตร์ การละลายแร่ ทองคากระบวนการ
ละลายแร่ ที่ไม่ใช้ไซยาไนด์ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและการควบคุม กรณี ศึกษา
Overview on gold silver and copper mining industry; Ore deposit and mineralogy of gold, silver, copper and
associated minerals; Preconcentration of gold ore; Surface chemistry of flotation; Flotation theory; Flotation kinetics;
Case studies on flotation in gold, silver and copper mining; Electrochemistry of leaching. Gold silver and copper ore
cyanidation; Residence time distribution; Kinetics of gold ore dissolution; Non-cyanide leaching processes;
Environmental impacts and controls; Case studies
235-551 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
1(0-2-1)
Seminar in Mining Engineering I
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in mining engineering
and related areas; Participation in presentation and discussion in department seminar
235-552 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
1(0-2-1)
Seminar in Mining Engineering II
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in mining engineering
and related areas; Participation in presentation and discussion in department seminar
235-553 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
1(0-2-1)
Seminar in Mining Engineering III
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา
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Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in mining engineering
and related areas; Participation in presentation and discussion in department seminar
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
3(3-0-6)
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
องค์ประกอบของการวิ จัย โจทย์วิ จัย ทางด้านวิศวกรรมเหมือ งแร่ และวัสดุ การพัฒนาข้อ เสนอโครงการวิจัย
หลักการทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการวิจยั กรณี ศึกษา
Research composition; Research problem in mining and materials engineering; Development of research
proposal; Statistical principles and computer program used for research; Case studies
235-560 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
3(3-0-6)
Special Topics of Mining Engineering I
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมืองแร่
Special current interesting topics in mining engineering not included in the curriculum
235-561 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
3(3-0-6)
Special Topics of Mining Engineering II
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมืองแร่
Special current interesting topics in mining engineering not included in the curriculum
235-562 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
3(3-0-6)
Special Topics of Mining Engineering III
หัวข้อพิเศษที่ยงั ไม่มีในหลักสู ตรและเป็ นหัวข้อที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมื องแร่
Special current interesting topics in mining engineering not included in the curriculum
235-580 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่
3(3-0-6)
Resource Environment and Pollution Control in the Mineral Industries
ปัญหาหลักทางด้านสิ่ งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมแร่ และที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาหรั บการจัดการและ
ควบคุมปั ญหา การลดของเสี ยสาหรั บการกาจัดของเสี ย การวางแผนสิ่ งแวดล้อมสาหรั บการพัฒ นาและการใช้ทรั พยากร
รวมทั้งองค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
Major environmental problems from mineral and related industries; Environmental technology to manage and
control the problems; Waste minimization in waste disposal; Environmental planning for the development and utilization
of resources including relevant environmental components related to resource utilization
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235-600 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
36(0-108-0)
Thesis
ศึกษาวิ จัย ในเนื้ อ หาวิชาทางวิ ศวกรรมเหมื องแร่ ภายใต้การดูแ ล และการแนะนาของอาจารย์ที่ป รึ กษา ซึ่ งเป็ น
หัวหน้าของคณะกรรมการวิ ทยานิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิ พ นธ์และนักศึกษาจะต้องสอบ
ป้ องกัน วิทยานิพนธ์เพื่อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่ )
Research study on the topic of mining engineering under supervision of a faculty advisor who also acts
as the chair of the thesis committee; Thesis overviews should be presented to the thesis committee and a
student must satisfactorily defend the thesis findings at the final examination for degree of Master of Engineering
(Mining Engineering)
235-601 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
21(0-63-0)
Thesis
ศึกษาวิ จัย ในเนื้ อ หาวิชาทางวิ ศวกรรมเหมื องแร่ ภายใต้การดูแ ล และการแนะนาของอาจารย์ที่ป รึ กษา ซึ่ งเป็ น
หัวหน้าของคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์จะถูก เสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์และนักศึกษาจะต้องสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์เพื่อปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่ )
Research study on the topic of mining engineering under supervision of a faculty advisor who also acts
as the chair of the thesis committee; Thesis overviews should be presented to the thesis committee and a
student must satisfactorily defend the thesis findings at the final examination for degree of Master of Engineering
(Mining Engineering)
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุง
1. การปรับปรุงโครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรเดิม

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

หลักสู ตรปรับปรุง

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
9
6
21
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
รวม
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
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36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
6
9
21
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

2. เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสู ตรเดิม
1. หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ด้า นวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วตามยุคสมัยและความต้องการบัณฑิต
และการศึ ก ษาวิ จัย และพัฒนาจากอุ ตสาหกรรม อาทิ เ ช่ น การ
ขยายตัว ของการท าเหมื อ งแร่ อุตสาหกรรม เหมื อ งหิ น ก่ อ สร้ า ง
เหมืองทรายในประเทศแทนที่การทาเหมืองแร่ โลหะกลุ่มดีบุกและ
วุลแฟรมที่ลดน้อยลงไปพร้ อมๆ กับ การพบแหล่งแร่ ท องคาและ
เปิ ดทาเหมืองทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน การเปิ ดทา
เหมื อ งแร่ เหล็ ก เหมื อ งแร่ บอกไซต์ ที่ เ ป็ นสิ นแร่ ของโลหะ
อะลูมิเนียม รวมทั้งการลงทุนทาเหมืองถ่านหินของผูป้ ระกอบการ
ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและอินโดนี เซี ย ดังนั้นหัวข้อ
วิจยั หรื อโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมแร่ จึ งมีความ
หลากหลายทั้งในเรื่ อ งของเสถีย รภาพบ่อ เหมื อง การศึ กษาเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ การศึ ก ษาพั ฒ นากระบวนการแต่ ง แร่ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การน าของทิ้ งหรื อมู ล แร่ มาใช้ป ระโยชน์ การ
น า กลั บ โ ล หะ มี ค่ า ออ กจ าก มู ลฝ อย ชุ มชน แ ล ะมู ลฝ อ ย
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
และโจทย์ ก ารแก้ ปั ญ หาผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น ดังนั้นโครงสร้ างหลักสู ตรจึ งควรมีลกั ษณะที่
ยื ด หยุ่ น สามารถจั ด การเรี ยนการสอนที่ ห ลากหลายส าหรั บ
นัก ศึ ก ษาที่ มีหัว ข้อ วิ จั ย ที่ ค่ อ นข้า งหลาก หลาย แต่ ย งั คงมี อ งค์
ความรู ้หลักที่เฉพาะสาหรั บมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ไว้ ดังนั้นจึ งมีความจาเป็ นที่ตอ้ งปรั บปรุ งหลักสู ตรใหม่เพื่อให้มี
ลักษณะดังกล่า วข้างต้นและให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิ ทธิภาพ
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หลักสู ตรปรับปรุง
- หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมแร่ ในด้านการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
ผลผลิต ด้วยการประยุกต์งานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมือง
แร่
- หลักสู ตรนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
- หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถทางวิชาการสู ง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับนานา
อารยประเทศ
- หลักสู ตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของ
บุคลากรในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

หลักสู ตรเดิม
2. ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรม
เหมื อ งแร่ มุ่ ง ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ทางด้า นวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ ที่ มี
ความรู ้ความ สามารถในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อ ย่า งเชี่ย วชาญ เป็ นผูน้ าทางวิ ชาการที่ ส ามารถผลิ ต
งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มีความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และประยุกต์
ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพัฒนาอุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศ
2. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หรื อจากการนาความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ไปประยุกต์ใช้
วิจัยร่ วมกับสาขาวิชาการด้า นอื่นๆ อัน จะน าไปใช้ประโยชน์ไ ด้
จริ ง
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในงานเหมืองแร่ ให้สอดคล้องกับการ
จั ด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ เป็ นการส่ งเสริ มให้ ส ามารถน า
ทรัพยากร ธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
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หลักสู ตรปรับปรุง
2. ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมื อ งแร่ มุ่ งผลิ ตวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิตทางด้า น
วิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มีความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และประยุกต์ไ ด้อย่างเชี่ยวชาญ
เป็ นผูน้ าทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ง านได้จ ริ งเป็ นที่ ย อมรั บ ทั้ง ในและ
ต่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ง เป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง รู ้ จั ก
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมเหมือง
แร่ ได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีทกั ษะในการทาวิจยั
2. เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเหมืองแร่ ใ ห้
เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลและเป็ นผู ้ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2. การปรับปรุงรายวิชา มีการปรับปรุงรายวิชาทั้งหมดใหม่ ดังนี้
หลักสู ตรเดิม
หมวดวิชาบังคับ
235-501 วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง

หลักสู ตรปรับปรุง
(3)

235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมือง (3)
แร่ และวัสดุ
235-580 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการควบคุม
(3)
มลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยน
วิชาสัมมนา ตามแผนที่กาหนด แต่จะไม่นบั หน่วยกิต ดังนี้
235-551 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
235-552 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
235-553 สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3

(1)
(1)
(1)
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หมวดวิชาบังคับ
235-555 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ (3)
และวัสดุ
235-580 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการควบคุม
(3)
มลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยน
วิชาสัมมนา ตามแผนที่กาหนด แต่จะไม่นบั หน่วยกิต ดังนี้
235-551
235-552
235-553

สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3

(1)
(1)
(1)

หลักสู ตรเดิม
หมวดวิชาเลือก
235-500 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในงานเหมืองแร่
235-513 เทคนิคธรณี ข้ นั สู ง
235-521 เทคโนโลยีแร่ อุตสาหกรรม
235-522 การออกแบบกระบวนการแร่
235-525 การแต่งแร่ ทางฟิ สิ กส์
235-531 โลหะวิทยาการละลาย
235-560
235-561

235-562

หลักสู ตรปรับปรุง
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ 1
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ 2

(3)

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ 3

(3)

วิทยานิพนธ์
235-600 วิทยานิพนธ์

(3)

(24)

หมวดวิชาเลือก
235-501 วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง
235-502 เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสู ง

(3)
(3)

235-503 การขุดในงานใต้ดิน

(3)

235-504 วิศวกรรมทรัพยากร

(3)

235-521
235-511
23551
235-513
235-560
235-561
235-562

การแต่งแร่ ทอง
วิศวกรรมความลาดหิน
ธรณี พิบตั ิภยั และการบรรเทา

(3)
(3)
(3)

วัสดุก่อสร้างจากดินและหิน
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3

(3)
(3)
(3)
(3)

วิทยานิพนธ์
235-600 วิทยานิพนธ์(แบบ ก 1)
235-601 วิทยานิพนธ์(แบบ ก 2)
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(36)
(21)

ภาคผนวก ค
ส่ วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
ส่ วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมแร่ ในด้านการพัฒนาเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของผลผลิต ด้วยการประยุกต์งานวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสู ตรนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้อ มคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเพื่ อ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางด้า นสังคม เศรษฐกิจ ในการสร้ าง
บุค ลากรที่ มีค วามรู ้ ค วามสามารถทางวิ ชาการสู ง
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในการ
พัฒนาประเทศให้เท่าทันกับนานาอารยประเทศ
หลักสู ตรนี้ สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลน
ของบุคลากรในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
เหมื องแร่ มุ่ งผลิ ตวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเหมือง
แร่ ที่มีความรู ้ ความ สามารถในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้ จักวิเคราะห์และ
ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผูน้ า
ทางวิชาการที่สามารถผลิตงาน วิจัยที่
มีคุ ณภาพและสามารถน าไปใช้งาน
ได้ จ ริ งเป็ น ที่ ย อมรั บทั้ งใน แล ะ
ต่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ง เป็ นผู ้ที่ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั บ ผิ ดชอบต่ อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มีความรู ้ ความ
สามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองรู ้จกั
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
วิศวกรรมเหมืองแร่ ได้อย่างเชี่ยวชาญ
และมีทกั ษะในการทาวิจยั
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ให้เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั รายวิชา
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ที่มีความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง รู ้จกั วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ความรู ้ ทางด้า นวิ ศ วกรรมเหมื องแร่
ได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีทกั ษะในการ
ทาวิจยั

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ให้เป็ นที่ยอมรั บ
ในระดับสากลและเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

รหัส
235-555
235-501
235-502
235-503
235-504
235-521
235-511
235-512
235-513
235-551
235-552
235-553
235-600
235-601

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ
วิศวกรรมเหมืองแร่ ข้ นั สู ง
เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสู ง
การขุดในงานใต้ดิน
วิศวกรรมทรัพยากร
การแต่งแร่ ทอง
วิศวกรรมความลาดหิน
ธรณี พิบตั ิภยั และการบรรเทา
วัสดุก่อสร้างจากดินและหิน
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
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หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
36
21

คาอธิบาย
เพิ่มเติม(ถ้ ามี)

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกบั การดาเนินการของกรรมการร่ าง
หลักสู ตร
1. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 : ดร.ฐิตศิ ักดิ์ บุญปราโมทย์
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
-เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในการผลิตมหาบัณฑิตให้
เป็ นที่ยอมรั บ ในระดับ สากลและเป็ นผู ้ที่มีคุ ณธรรมโดยสอดคล้อ งกับ การ
เปลี่ย นแปลงของอุ ตสาหกรรมเหมือ งแร่ ที่เ น้นการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืนโดย
คานึ งถึงผลกระทบจากการด าเนิ นการของโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทางสังคมที่เป็ นอุปสรรคที่
สาคัญในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ ใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศจึ งน่ าจะ
มีการเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมนอกเหนือจากรายวิชาทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูแ่ ล้ว
-ปั ญหาผลกระทบทางสั งคมที่เ กิดจากโครงการทางด้า นเหมื องแร่ มีค วาม
เชื่อมโยงกับการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาลงสู่
ชุมชนที่ อ ยู่ร อบโครงการและจ าเป็ นต้อ งมี ค วามเข้า ใจและหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับโครงการให้สอดคล้องกับข้อห่ วงกังวลของสังคมและ
ชุ ม ชนโดยรอบเพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ท ัศ นคติ ที่ เ หมาะสมและสามารถเข้า ใจ
ภาพรวมและคานึงถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการด้านเหมืองแร่ ให้เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
-การศึกษากรณี ศึกษาของโครงการด้านเหมืองแร่ ของผลกระทบในมิติดา้ น
เศรษฐกิจสังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถ
อธิ บ ายให้ ชุ ม ชนเข้า ใจถึ ง ความจ าเป็ นของการพัฒ นาและการจั ด สรร
ผลประโยชน์ที่ดีถือเป็ นสิ่ งท้าทายการทาเหมืองแร่ ในอนาคต
-รายวิชาดังกล่าวอาจจัดเป็ นรายวิชาสัมมนา หรื อรายวิชาบังคับเพิ่มเติมก็ได้
เพราะถึงแม้จะมีเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่ไม่เข้าใจความต้องการ
ของชุมชนก็ไม่อาจแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมได้อย่างยัง่ ยืน
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ความเห็นกรรมการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
มีความเห็นสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยจะเพิม่ เติมเนื้อหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในรายวิชาสัมมนา โดยการ
เชิญวิทยากรผูม้ ีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มาบรรยายในรายวิชาสัมมนา

1. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : ผศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
-เน้นสอดแทรกภาษาอังกฤษและ Logical Thinking ในทุกรายวิชาที่
เปิ ดสอน
- วิชา 235-521 การแต่งแร่ ทองคา (Gold Ore Processing) เห็นสมควร
ขยายเนื้ อหาให้ค รอบคลุมการแต่ งแร่ เงิน และทองแดงทางเคมี ดว้ ย
เนื่องจากสิ นแร่ ทองคาส่ วนใหญ่เป็ นสิ นแร่ ซัลไฟล์ของโลหะพื้นฐาน
ที่ยากต่อการละลายด้วยไซยาไนด์โดยตรง

ความเห็นกรรมการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
-เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
-ดาเนิ นการปรั บปรุ งเนื้ อหาของวิชา 235-521 การแต่ง
แร่ ทองคา (Gold Ore Processing) ตามข้อคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้ว

2. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความเห็นกรรมการของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
- เพิ่มข้อมูลสถิติการผลิตนักศึกษาปริ ญญาโทที่ผ่านมา
-ดาเนินการตามข้อคิดเห็นของ ผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
- ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่จบแล้ว
- หากหลัก สู ต รอื่ น มี ให้ เ อาหลัก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย อื่ น เช่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเทียบเคียง
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ภาคผนวก จ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
1.1 ภาระงานสอน
1.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-200 Introduction to Mining and Materials Engineering
237-321

Chemical Metallurgy

237-480

Degradation of Materials

235-400
235-404

Mine Planning and Design
Quarry Dimension Stones and Sand Mining

หน่วยกิต
1
3
3
3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-502 Advanced Blasting Technology
235-521 Gold Ore Processing

หน่วยกิต
3
3

1.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-501
235-502
235-521
235-551
235-552
235-553
235-555
235-600
235-601

Advanced Mining Engineering
Advanced Blasting Technology
Gold Ore Processing
Mining Engineering Seminar I
Mining Engineering Seminar II
Mining Engineering Seminar III
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
Thesis
Thesis
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หน่วยกิต
3
3
3
1
1
1
3
36
21

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. 2008. “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”, 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)
2) Sangkarat, I.; Bunnaul, P.; and Dansawas, R . 2008. “Application of Landscape Planning for Mine
Environmental Management in Thailand”, 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, Pitsanu Bunnaul, Pruittikorn Smithmaitrie and
Kanadit Chetpattananondh.2008. “Electrical and mechanical properties of ternary composites
from natural rubber and conductive fillers”, 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. 2011. “Local ground parameters
of blasting vibration models in the SE Pit-Hang Hung direction at Mae Moh lignite mine.” 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. 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)
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1.3 งานวิจัย
1) การศึกษาผลของการระเบิด Air-deck blasting ในด้านการแตกหักแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว.
2) การศึกษาพารามิเตอร์ ทอ้ งที่สาหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
4) จลนศาสตร์ ของการละลายสิ นแร่ ทองคาแบบซัลไฟด์ดว้ ยไซยาไนด์ สาหรับเหมื องทุ่งคา จังหวัดเลย
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บริ ษทั ทุ่งคาไมค์นิ่ง จากัด และบัณฑิตวิทยาลัย
5) การแยกโลหะมีค่าออกจากขยะคอมพิวเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บัณฑิตวิทยาลัย
6) การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบการระเบิดแบบใช้และไม่ใช้ Stem-plug
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2. รศ.กัลยาณี คุปตานนท์
2.1 ภาระงานสอน
2.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-230 Chemistry for Mining and Materials Engineers
235-330 Analytical Chemistry
235-370 Seminar
235-371 Mining Engineering Project
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-551 Mining Engineering Seminar I
235-600 Thesis
235-601 Thesis

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
1
36
21

2.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-551 Mining Engineering Seminar I
235-600 Thesis
235-601 Thesis

หน่วยกิต
1
36
21

2.2 ผลงานวิชาการ
2.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong and Duangporn Kantachote,
Photocatalytic activity against Penicillium expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2 , 2011,
Advanced Materials Research Journal ,Vol. 214 (2011) pp 212-217, ISSN: 1022-6680.
2) Weerachai Sangchay, Lek Sikong, Kalayanee Kooptanond and Sutham Niyomwas, Photochromic
and self-cleaning properties of TiO2-AgCl/Cu2+ thin films, 2011, 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, 2011, Advanced Materials Journal, Vol. 148149, 2011, pp.1473-1479.
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, 2010,
Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.32, No.4, July-August 2010, pp.413-418.
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5) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์, “คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน
ผสมหินฝุ่ นแกรนิต”, 2553, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 มกราคม
2553 หน้า 138-148
6) Tonnayopas D., Kooptarnond K. and Masae M., Novel ecological tiles made with granite fine
quarry waste and oil palm fiber ash, 2009, 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, Fine
grinding of brittle minerals and materials by jet mill, 2008, 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, Effect of doped
SiO2 and calcinations temperature on the phase transformation of TiO2 by sol-gel method, 2008,
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, Effect of calcinations
temperature on photocatalytic activity of Ag-doped TiO2 coated on tile substrate, 2008, CMU.J.
Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology (2008) Vol.7(1), pp.43-50.
12) Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond, Mechanical property of
MWCNT-rubber composite, 2008, CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology (2008)
Vol.7(1), pp.137-143.
2.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong and DuangpornKantachote
“Photocatalytic activity against Penicillium expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2”, 2011,
International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2011), 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”, 2011, International Conference on
Key Engineering Materials (ICKEM 2011), Yuhai Int’l Resort Apartment &SPA, Sanya, China,
25-27 March, 2011
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3) 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)
4) ดนุ พล ตันนโยภาส กัลยาณี คุปตานนท์ และณัฐพงค์ ย้อยยางทอง, “สมบัติของกระเบื้องมุง
หลังคาผลิตด้วยผงแก้วใสกับหางแร่ ดินขาว”, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการ
และปิ โตรเลียม ครั้ งที่ 9 เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี
รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 74-79. (CD-ROM)
5) พงศ์ศิริ จุลพงศ์, พิษณุ บุญนวล และ กัลยาณี คุปตานนท์, “ การประยุกต์ใช้เทคนิ คอิลูทริ เอชัน่ ใน
การเก็บแร่ สังกะสี จากหางแร่ ละเอียดมาก”, 2554, ในการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและ
ปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9, เรื่ อง การสารวจและการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี
จัดโดย คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย วัน ที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ
โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพมหานคร.
6) ดนุพล ตันนโยภาส และ กัลยาณี คุปตานนท์, “คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน
ผสมหินฝุ่ นแกรนิต”, 2552, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ งที่ 19
ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรั บสังคมไทย) วันที่ 24-25 กันยายน 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8 หน้า
7) Tonnayopas D., Kooptarnond K. and Masae M., Effect of firing temperature and para rubber
wood ash on the quarry granite waste roofing tiles body, 2009, 4th Int. Conf. Eng. Tec.-ICET
2009. April 28-30 2009, Hotel Park, Novi Sad, Serbia, pp. 257-262.
8) L. Sikong, M. Masae, K. Kooptarnondand W. Taweepreda, Influence of Ni Doping on
Photoactivity and Hydrophilicity of TiO Composite Film, 2009, 10thSENVAR + 1st
2

CONVEEESH 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, 2009, 4th
International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals & Environment and 2 nd
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 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
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Petroleum Technology Development, April 3-4, 2008, Faculty of Engineering, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand, pp. 25-30
Weerachai Sangchay, Lek Sikong, and Kalayanee Kooptarnond, Effect of Preparation Process
and Characteristics of MWNT on Properties of NR-MWNT Composites, 2008, Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD 2008), 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, Effect of Temperature and Film Thickness on Photocatalytic Reaction and
Hydrophilic Property of TiO2 Film Coated on Ceramic Tile, 2008, 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., Using Weathered Granite for Ceramic Tile Production,
2007, TMS 2007 International 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., “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)
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)
Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond, Mechanical Property of
MWCNT-Rubber Composite, 2007, 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, Contact Angles
and Self Cleaning Property of Glass Substrate Coated with TiO 2/SiO2 , 2007, The First Thailand
National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and Applications,
Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa, Effect
of Calcinations Temperature on Photocatalytic Activity of Ag-doped TiO2 Coated on Tile
Substrate, 2007, The First Thailand National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical,
Nanomaterials, Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
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20) L.Sikong, K.Kooptarnond, N.Morasut and T.Pongprasert, Fine Grinding of Brittle Minerals and
Materials by Jet Mill, 2007, 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,
Photocatalytic Efficiency of Nanocrytalline TiO2 and Ag-doped TiO2, 2007, 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, Effect of SiO2
Additive and Calcinations Temperature on The Phase Transformation of TiO 2 by Sol-gel Method,
2007, 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.
2.3 งานวิจัย
จลนศาสตร์ ของการละลายสิ นแร่ ทองคาแบบซัลไฟด์ดว้ ยไซยาไนด์ สาหรับเหมืองทุ่งคา จังหวัดเลย
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก บริ ษทั ทุ่งคาไมนิ่ง จากัด และบัณฑิตวิทยาลัย
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3. รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
3.1 ภาระงานสอน
3.1.1 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

3.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-501
235-503
235-511
235-512
235-513
235-551
235-600
235-601

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
1
36
21

Advanced Mining Engineering
Underground Excavation
Rock Slope Engineering
Geohazards and Mitigation
Soil and Rock Construction Materials
Mining Engineering Seminar I
Thesis
Thesis

3.2 ผลงานวิชาการ
3.2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) วันชัย จันทร์ ละเอียด ดนุพล ตันนโยภาส และพยอม รั ตนมณี , “การพยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝั่ งตั้งแต่บา้ นตันหยงเปาว์ถึงบ้านบางตาวาจังหวัดปั ตตานี โดยแบบจาลอง GENESIS”, 2550,
วารสารวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมไทย ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้า 67-77.
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2) Tonnayopas, D., Kooptarnond, K. and Masae M. “Novel ecological tiles made with granite fine
Quarry waste and oil palm fiber ash”, 2008, TUSAT, Vol., No., pp.
3) 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.
4) ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบู รณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิก
ผลิตจากหิ นฝุ่ นบะซอลต์ผสมร่ วมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน, 2554, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12
ฉบับที่ 3 ต.ค. 2552-ม.ค. 2553 หน้า 149-159.
3.2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ มในรู ปเอกสารหรื อ CD Rom
1) ดนุพล ตันนโยภาส พีระพงศ์ ทีฆสกุล และ สราวุธ จริ ตงาม, “การผสมเถ้าจากใยปาล์มน้ ามันใส่ ในอิฐ
ดินเผา”, 2550, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ 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, “การใช้ความถดถอยโลจิ สติกผล
เชิงพหุและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเมินความอ่อนไหวของพื้นที่หลุมยุบในฝั่งอันดามันตอนใต้
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 เ มนต์กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา, 2550, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 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)
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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 ริ ตงาม สมมาตร สวัสดิ์ ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, “การปรับปรุ งคุณภาพดิน
เหนี ย วอ่อ นด้ว ยปู น ซี เ มนต์ (กรณี ศึ ก ษา จ.สงขลา)”, 2008, การประชุ มวิชาการเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รร.โซฟี เทล ราชา ออร์ คิด จ.ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551
หน้า 23-26. (CD-ROM)
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
นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ 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 (TISD 2008), 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.
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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.
18) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “การปรั บปรุ งสมบัติของดินเหนี ยว
ปากพนังด้วยเถ้าของเสี ยจากอุตสาหกรรมเกษตร”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
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)
22) ดนุพล ตันนโยภาส อนันต์ ศรี ยา และชิตพล เอียดปาน, “ผลกระทบของระดับความผุที่มีต่อสมบัติ
ทางธรณี เทคนิ คของหิ นแกรนิ ตเนื้ อดอกในสงขลา”, 2551 การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 31-36. (CD-ROM)
23) อภิรักษ์ นพรัตน์ และดนุพล ตันนโยภาส, “อิทธิพลของการแทนทรายด้วยหินฝุ่ นแกรนิ ตที่ผสมด้วย
เถ้า ปาล์ ม น้ ามัน ที่ มี ต่ อ ก าลัง อัด และก าลัง ดึ ง ของมอร์ ต ้า ร์ ”, 2551, การประชุ ม วิ ช าการด้า น
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6 มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 37-42.
(CD-ROM)
24) อาบีเ ด็ง ฮาวา และดนุ พ ล ตัน นโยภาส, “ผลกระทบของเถ้าลอยไม้ย างพาราที่มีต่อ สมบัติข อง
คอนกรี ตมวลรวมพัมมิ ซ ”, 2551,
การประชุ มวิ ชาการด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์
ครั้ งที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 43-48. (CD-ROM)
25) ดนุพล ตันนโยภาส ธี รยุทธ ว่องวิริยะสกุล วัลลภ แซ่ ท่อย และชิตพล เอียดปาน, “อิทธิ พลของ
ชนิ ดมวลรวมหยาบที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต ”, 2551, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 68-73. (CD-ROM)
26) สมมาตร สวัสดิ์ สราวุธ จริ ตงาม ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , “การปรั บปรุ งดินคันทาง
ด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในสงขลาและสตู ล ”, 2008, การประชุมวิชาการด้านวิ ศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 74-79. (CD-ROM)
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27) พรนรายณ์ บุญราศรี และดนุพล ตันนโยภาส, “การปรับปรุ งคุณภาพของคอนกรี ตมวลรวมจากกะลา
ปาล์มน้ ามัน ด้ว ยเถ้าแกลบที่ มีต่อ สมบัติ ทางกายภาพและเชิ งกล”, 2551, การประชุ มวิ ชาการด้า น
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 91-96.
(CD-ROM)
28) ดนุพล ตันนโยภาส วิชยั นกแก้ว และชิตพล เอียดปาน, “คุณลักษณะของคอนกรี ตกาบังรั งสี แกมมา
ผสมมวลรวมแบไรต์และหินเพอร์ ไลต์ดิบบด”, 2551, การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่
6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 593-598. (CD-ROM)
29) พรนรายณ์ บุญราศรี และดนุ พล ตันนโยภาส “อิทธิ พลปอซโซลานของเถ้าใยปาล์มน้ ามันที่มีต่อ
สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรี ตมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน”, 2551, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551
หน้า (MAT) Page 7 – (MAT) Page 12. (CD-ROM)
30) อาบีเด็ง ฮาวา และดนุพล ตันนโยภาส, “อิทธิพลของเถ้าแกลบที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ตมวล
รวมพัมมิซ ”, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช
พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 13-(MAT) Page 18. (CD-ROM)
31) อภิรักษ์ นพรัตน์ และดนุพล ตันนโยภาส, “ผลกระทบของหิ นฝุ่ นแกรนิ ตและเถ้าปาล์มน้ ามันที่มีต่อ
กาลังอัดและความคงทนต่อกรดของมอร์ ตา้ ร์ ”, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 19-(MAT)
Page 24. (CD-ROM)
32) ดนุพล ตันนโยภาส และวิชยั นกแก้ว, ผลกระทบของเพอร์ ไลต์ดิบไทยที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต
มวลหนักใส่ มวลรวมแบไรต์, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 13 รร.
จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page 31 – (MAT) Page 36.
(CD-ROM)
33) ดิษฐพร แก้วมุนีโชค ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม , การปรั บปรุ งสมบัติของดินเหนี ย ว
ปากพนังด้วยเถ้าของเสี ยจากอุตสาหกรรมเกษตร, 2551, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ
ครั้ งที่ 13 รร.จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 14-16 พฤษภาคม 2551 หน้า (MAT) Page
387-(MAT) Page 392. (CD-ROM)
34) ดุลย์ ยะโก๊บ ดนุ พล ตันนโยภาส และพิพฒ
ั น์ ทองฉิ ม, กาลังเฉื อนของดินในสภาวะความชื้น
ธรรมชาติกบั สภาวะชุ่มน้ 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)
35) 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.
36) 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.
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37) เจริ ญพล อินขัน และดนุ พล ตันนโยภาส, อิทธิ พลของเศษอิฐดินเผาบดที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต
มวลรวมจากหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่าย, 2552, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 14
สุ รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 6
หน้า 2213-2218.
38) 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.
39) ดนุพล ตันนโยภาส และวิษณุ รักไทย, สมบัติของมอร์ ตา้ ร์ มวลรวมหิ นเชิร์ตผสมเถ้าใยปาล์มน้ ามันมี
แคลเซี ย มสู ง , 2552, การประชุ มวิชาการวิศ วกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 14 สุ ร สัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา 13-15 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 5 หน้า 1787-1792.
40) เจริ ญพล อินขัน และดนุพล ตันนโยภาส, อิทธิพลของสมบัติทางกายภาพและทรงสัณฐานของมวล
รวมหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่ายที่มีต่อกาลังของคอนกรี ตผสมรวมกับเศษอิฐดินเผาบดละเอียด, 2552,
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม
2552 หน้า 15-20. (CD-ROM)
41) อรุ ณ สุ วรรณสุ นทร ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, ผลกระทบของการผสมตัวปรับสภาพ
เถ้าแกลบและเถ้าไม้ยางพารามีต่อดินเหนียวสงขลาสาหรับวัสดุคนั ทาง, 2552, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 21-26.
(CD-ROM)
42) ดนุพล ตันนโยภาส และวิชยั นกแก้ว, การกาบังรังสี ของคอนกรี ตมวลรวมแบไรต์ผสมสเมกไทต์,
2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 21-22
พฤษภาคม 2552 หน้า 27-32. (CD-ROM)
43) สุ วฒั นา นิคม และดนุพล ตันนโยภาส, อิทธิ พลของสารเติมดินขาวแปรที่มีต่อสมบัติข องคอนกรี ต
ยิปซัมเทียม, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 33-38. (CD-ROM)
44) 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)
45) ดนุพล ตันนโยภาส อ และวิษณุ รักไทย, การประเมินสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ มวลรวมหิ นเชิร์ตผสมรวม
กับ เถ้า ใยปาล์มน้ า มัน 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)
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 และวันชัย แก้วไฝ, การพัฒนาคอนกรี ตมวลรวมเศษขี้ยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้า
แกลบขาว, 2552, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 555-560. (CD-ROM)
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48) ดนุพล ตันนโยภาส และกัลยาณี คุปตานนท์ 2552. คอนกรี ตมวลเบาที่ทาจากมวลรวมกะลาปาล์ม
น้ ามันผสมหินฝุ่ นแกรนิต การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19
ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรับสังคมไทย) วันที่ 24-25 กันยายน 2552
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า
49) ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบูรณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิก
ผลิ ตจากหิ น ฝุ่ นบะซอลต์ผ สมร่ วมกับ เถ้า ใยปาล์มน้ า มัน , 2552, การประชุ มวิชาการและเสน
ผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจาปี 2552 (การวิจยั และพัฒนาเพื่อความเป็ นไทสาหรั บ
สังคมไทย) วันที่ 24-25 กันยายน 2552 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
50) ดนุพล ตันนโยภาส และสุ วฒั นา นิคม, คุณประโยชน์ของเสี ยจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนในการผลิตอิฐ
มวลเบา, 2553, การประชุมวิชาการการจัดการของเสี ยและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้ อน: โอกาส
และความท้าทาย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 33-38. (CD)
ได้รับรางวัลนาเสนอบทความดีเด่น
51) ดนุพล ตันนโยภาส และธีรศักดิ์ วงค์ประดิษฐ, อิทธิพลของสเมกไทต์มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์ ใส่ ทราย
แม่น้ าและทรายทิ้งจากเหมือง, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 30-35. (CD-ROM)
52) ดนุพล ตันนโยภาส และธีรศักดิ์ วงค์ประดิษฐ,
อิทธิพลของสเมกไทต์ที่มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์
ใส่ ท รายแม่ น้ า และทรายหางแร่ , 2553, การประชุ มวิ ชาการทางวิศ วกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 22-23 เมษายน 2553 หน้า 35-560. (CD-ROM)
53) ดนุพล ตันนโยภาส และธีรศักดิ์ วงค์ประดิษฐ, อิทธิ พลของสเมกไทต์ที่มีต่อสมบัติของมอร์ ตา้ ร์
ใส่ ท รายแม่ น้ า และทรายหางแร่ , 2553, การประชุ มวิ ชาการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 22-23 เมษายน 2553 หน้า 555-560. (CD-ROM)
54) 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)
55) ดนุพล ตันนโยภาส ธรณิ ศร จิตรพิศาล และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ สมบัติของกระเบื้องเซรามิกที่ทา
จากหินชนวนเติมเถ้าแกลบดา, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 841-846. (CD-ROM)
56) ดนุพล ตันนโยภาส และพงศ์พิพฒั น์ บุญรอด,
ลักษณะกาลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของ
มอร์ ตา้ ร์ เชิร์ตหินเชิร์ตผสมเถ้าใยปาล์มน้ ามัน, 2553,
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 847-852. (CD-ROM)
57) ดนุพล ตันนโยภาส ปาจรี ย ์ เกิดกูล และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ ผลกระทบของการเติมผงหินพัมมิซที่มี
ต่อสมบัติและโครงสร้างจุลภาคของเนื้อดินสทิง้ พระสาหรับการผลิตกระเบื้อง, 2553, การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า
853-858. (CD-ROM)
58) ดนุพล ตันนโยภาส และทันพนิจ สุ วรรณชาตรี , คุณลักษณะคอนกรี ตมวลรวมแอนไฮไดรต์
ที่เติมเถ้าใยปาล์มน้ ามันที่มีปูนมาก, 2553, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 859-863. (CD-ROM)
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59) วิชยั นกแก้ว ดนุพล ตันนโยภาส และวิษณุ ราชเพ็ชร, สมบัติของมวลรวมหินคาร์ บอเนตภาคใต้
ประเทศไทยต่อการสึ กหรอแบบลอสแองเจลีสและการกระแทก, 2553, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้ งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 864-869.
(CD-ROM)
60) 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)
61) ดนุพล ตันนโยภาส จิระวรรณ หนูฤทธิ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ สมบัติของกระเบื้องดินเผาสทิ้งพระ
ที่ผสมแคลไซต์และตะกอนทิ้งจากโรงกรองน้ าประปา,
2553,
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้ งที่ 8 22-23 เมษายน 2553 หน้า 876-881.
(CD-ROM)
62) ดนุพล ตันนโยภาส และวัชระ ขาวิชา, อิทธิพลของเถ้าแกลบมีต่อกาลังและกาบังรังสี ของมอร์ ตา้ ร์
มวลรวมฮีมาไทต์-อิลเมไนต์, 2553, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 รร.สุ นีย ์
แกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 7 หน้า (CD-ROM)
63) ภักดี บัวจันทร์ ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การปรับปรุ งสมบัติของดินทุ่งกงด้วย
ยิปซัมเทียมผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน, 2553, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 รร.สุ นีย ์
แกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 6 หน้า (CD-ROM)
64) รัตนพล ฉิ มมี ดนุพล ตันนโยภาส และพิพฒั น์ ทองฉิ ม, การใช้ยปิ ซัมเทียมในการปรับปรุ งดินเหนียว,
2553, การประชุ มวิชาการวิ ศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 15 รร.สุ นีย ์แกรนด์แอนด์ค อนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 12-14 พฤษภาคม 2553 6 หน้า (CD-ROM)
65) 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.
66) ดนุพล ตันนโยภาส และเอกภพ แก้วเอียด, ผลกระทบของชนิ ดมวลรวมหินปูนในพัทลุงและอายุบ่ม
ต่อกาลังอัดของคอนกรี ต, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9
เรื่ องการสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี
รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์
กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 107-112. (CD-ROM)
67) ดนุพล ตันนโยภาส และวีณา สาระกุล, พฤติกรรมการเสื่ อมสภาพของสารประกอบยางธรรมชาติ
เสริ มแรงด้วยเถ้าแกลบและเถ้าไม้ยางพารา : ผลกระทบของด่าง กรดและแผ่รังสี เหนือม่วง, 2554,
การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า
71-78. (CD-ROM)
68) กัมปนาท บุญกัน และดนุพล ตันนโยภาส, ผลกระทบของอัตราส่ วนขี้เลื่อยที่มีต่อคุณลักษณะทาง
กายภาพและเชิงกลของอิฐมวลเบา, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม
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69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร
ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 129-134. (CD-ROM)
ดนุพล ตันนโยภาส กัลยาณี คุปตานนท์ และณัฐพงค์ ย้อยยางทอง, สมบัติของกระเบื้องมุงหลังคา
ผลิตด้วยผงแก้วใสกับหางแร่ ดินขาว, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร
ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 249-254. (CD-ROM)
ดนุพล ตันนโยภาส กลยุทธ หนูเมือง และธีรพัฒน์ นวลประดิษฐ์, ผลกระทบของฝุ่ นเม็ดปูนมีต่อ
ดินลูกรังที่ปรับปรุ ง, 2554, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9
เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์
กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 183-190. (CD-ROM)
ดนุพล ตันนโยภาส จานาญ ยิม้ เส้ง และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ อิทธิพลของการเติมเถ้าใยปาล์มน้ ามัน
และเสริ มเส้นปอกระจูดต่อสมบัติของยิปซัมเทียมที่ทาเป็ นกระเบื้องซี เมนต์, 2554, การประชุม
วิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9
เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 113-120.
(CD-ROM)
ดนุพล ตันนโยภาส พงศ์นิจ ศรี สุข และธีรพัฒน์ นวลประดิษฐ์, การพัฒนาอิฐดินประสานหางแร่ ดิน
ขาวผสมฝุ่ นเตาเผาปูนและยิปซัมเทียม, 2554,
การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและ
ปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9 เรื่ อง การสารวจและใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี รร.
มณเฑียร ริ เวอร์ ไซต์ กทม. 13-14 มกราคม 2554 หน้า 63-69. (CD-ROM)
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.
ดนุพล ตันนโยภาส วรัญรัตน์ แก้วสมบูรณ์ และสุ ชาติ จันทรมณี ย,์ คุณลักษณะกระเบื้องเซรามิก
ผลิตจากหินฝุ่ นบะซอลต์ผสมร่ วมกับเถ้าใยปาล์มน้ ามัน, 2554, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 12
ฉบับที่ 3 ต.ค. 2552 -ม.ค. 2553 หน้า 149-159.
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)
ดนุพล ตันนโยภาส ผดุงเกียรติ แซ่ หลี และสุ ชาติ จันทรมณีย,์ 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)
ดนุพล ตันนโยภาส และธารา เหมมิจฉา, การวิวฒั นาการของสมบัติ โครงสร้างจุลภาค และวิทยาแร่
ในระหว่างเผาหางแร่ 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)
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78) 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.
3.2.3 งานวิจัย
1. การพัฒนามอร์ ตา้ ร์ กาลังสู งด้วยซี โอไลต์ธรรมชาติ
2. การพัฒนาคอนกรี ตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
3.2.4 หนังสื อตารา
1) ดนุพล ตันนโยภาส, “คู่มือปฏิบตั ิการธรณี วิศวกรรม”, 2550, พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 100 หน้า
2) ดนุพล ตันนโยภาส, “แนะนาแหล่งแร่ ”, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเหมืองแร่
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) ดนุ พล ตันนโยภาส, “วิทยาแร่ ”, 2552, ปรั บปรุ งครั้ งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 326 หน้า
5) ดนุ พล ตันนโยภาส, “แร่ และหิ น ”, 2553, พิมพ์ครั้ งที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 348 หน้า (ผลงานดีเด่น สาขาตารา ประจาปี 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
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4. ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม
4.1 ภาระงานสอน
4.1.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

หน่วยกิต
3

235-201

Surface Mining and Mine Design

235-300

Underground Mining and Mine Design

3

235-302

Computer Application in Materials Engineering

235-303

Blasting Operations in Engineering

3
3

235-320

Mineral Processing I

3

235-321

Mineral Processing II

3

235-480

Envi.l Management and Pollution Control in the Min. Industries

237-341

Engineering Ceramics

3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-501
235-502
235-555
235-580

Advanced Mining Engineering
Advanced Blasting Technology
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
Resource Envi. and Pollution Control in The Mineral Industries

หน่วยกิต
3
3
3
3

4.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-501
235-502
235-551
235-552
235-553
235-555
235-580
235-600
235-601

หน่วยกิต
Advanced Mining Engineering
3
Advanced Blasting Technology
3
Mining Engineering Seminar I
1
Mining Engineering Seminar II
1
Mining Engineering Seminar III
1
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
3
Resource Environment and Pollution Control in the Mineral Industries
3
Thesis
36
Thesis
21

69

4.2 ผลงานวิชาการ
4.2.1 สิ ทธิบัตร
4.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Masniyom, M., “Effects of water salinity on properties of mine backfill”, 2010, International
Conference on Advanced Mining for Sustainable Development, 23 - 25 September 2010,
Vietnam, pp. 267-270.
2) Masniyom, M., Paste Backfilling Used for Coal Fire Control in Thailand, 2010, ICCFR2:
Second International Conference on Coal Fire Research, 19-21 May 2010, dbbforum Berlin,
Germany, pp. 305-307.
3) Masniyom, M. and Drebenstedt, C., Application of Paste Backfill in Underground Coal Fires,
2009, Proceedings of the11thInternational Symposium on Environmental Issues and Waste
Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009), November 16-19, 2009, Banff,
Alberta, Canada, pp. 165-172.
4) Masniyom, M., Pollution Control in Coal Mines in Thailand, Proceedings of the Resource and
Environmetal Technologies: Chances of German Vietnamese Cooperation, 2009, 15-17 June
2009, Freiberg, Germany, pp. 78-82.
5) Masniyom, M., Potash Mining in Thailand: Backfill Materials and Technologies, 2007,
Proceedings of the 16th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection
(MPES 2007) and the 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste
Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), December 11-13, 2007,
Bangkok, Thailand, pp. 587-598.
4.2.3 งานวิจัย
4.2.4 หนังสื อตารา
4.2.5 รางวัล
-
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5. ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
5.1 ภาระงานสอน
5.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

หน่วยกิต
3

235-300

Underground Mining and Mine Design

235-301

Mine Surveying

3

235-303

Blasting Operations in Engineering

235-320

Mineral Processing I

3
3

235-321

Mineral Processing II

3

237-341

Engineering Ceramics

3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-501
Advanced Mining Engineering
235-502
Advanced Blasting Technology
235-555
Research Methodology in Mining and Materials Engineering

หน่วยกิต
3
3
3

5.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-501
235-502
235-550
235-551
235-552
235-555
235-600
235-601
5.2

Advanced Mining Engineering
Advanced Blasting Technology
Mining Engineering Seminar I
Mining Engineering Seminar II
Mining Engineering Seminar III
Research Methodology in Mining and Materials Engineering
Thesis
Thesis
ผลงานวิชาการ
5.2.1 สิ ทธิบัตร
-
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หน่วยกิต
3
3
1
1
1
3
36
21

5.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1) Sikong, L.; Kongsong, P.; Rachpech, V., Water Disinfection Using Fe 3+ and N-Doped 3SnO2/TiO2
Thin Films Coated on Glass Fibers, 2010, Advanced Materials Research 148 – 149, 1501-1506
2) Singrathai, S., Rachpech, V., Niyomwas, S., A Thermal Coating Process Using Self-Propagating
High-Temperature Synthesis Assisted Flame Spray Coating Process, 2011, Energy Procedia 9,
398-403
3) Muangtrairat, N.; Rachpech, V.; Sikong, L., Photocatalytic and Antibacterial Properties of TiO2
Composite Thin Films Coated on 304 Stainless Steel Substrate Synthesized at Low Temperature,
2011, Advanced Materials Research 214, 444-449
4) 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, 115-118
5) Singsarothai, S.; Rachpech, V. ; Niyomwas, S., Effect of substrate conditions on Fe - Al2O3
composite coating, 2012, Advanced Materials Research Volume 488-489, 447-451
6) Lheewijit, W.; Bunnaul, P.; and Rachpech, V., “A Comparison Study on Conventional Blasting
and Stem Plug Blasting Technique”, 2012, The 10th International Conference on Mining,
Materials and Petroleum Engineering The 6th International Conference on Earth Resources
Technology, Organized by Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand on 9-11 May 2012.
7) Singsarothai, S. ; Rachpech, V.; Niyomwas, S., A study of Fe-based composite coating
fabricated by the self-propagating high temperature synthesis, 2013, Advanced Materials
Research 626, 138-142
8) Rachpech, V., Bunnaul, P., Julapong, P., Walthongthanawut, T., Local ground parameters of
blasting vibration models for different geological structures at Mae Moh lignite mine, 2014,
Thailand. Songklanakarin journal of science and technology 36 (1), 89-95
9) Janchocktawee, W., Rachpech, R., Wannasin, J., Comparison of DLC and N-doped DLC
synthesized by RF-PECVD, 2014, Advanced Materials Research Vol. 893, 528-532
ระดับชาติ
1) กฤษณ์ สารทะวงษ์, พิษณุ บุญนวลและ วิษณุ ราชเพ็ชร, “การพัฒนาเทคนิคการระเบิดเปลือกดิน
ที่ไม่มีหน้าอิสระ”, 2554, ในการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิ โตรเลียม ครั้งที่ 9,
เรื่ องการสารวจและการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรณี เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดี,
จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์
ไซด์ กรุ งเทพมหานคร.
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5.2.3 งานวิจัย
1. พิษณุ บุญนวล วิษณุ ราชเพ็ชร และกฤษณ์ สารทะวงษ์, โครงการ การศึกษาเทคนิคการระเบิด
แนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ, 2553, (สัญญาเลขที่ 53-B104000-049IO.SS03A3008085-PSU)
2. พิษณุ บุญนวล วิษณุ ราชเพ็ชร พงศ์ศิริ จุลพงศ์ และ ธนันต์ญดา วัลทองธนวัชร์ , โครงการการศึกษา
พารามิเตอร์ ทอ้ งที่สาหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ, 2553,
(สัญญาเลขที่ 53-B104000-050-IO.SS03A3008086-PSU)
5.2.4 หนังสื อตารา
1. ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร . 2554. การระเบิดในงานวิศวกรรม, 2554, เอกสารประกอบการสอน,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สงขลา
5.2.5 รางวัล
ด้ านงานวิจัย
ด้ านการเรี ยนการสอน
1. รางวัลอาจารย์ตวั อย่างด้านการเรี ยนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประจาปี 2553
2. รางวัลอาจารย์ตวั อย่างด้านการเรี ยนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประจาปี 2554
3. รางวัลอาจารย์ตวั อย่างด้านการเรี ยนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2554
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ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
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

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
1
1
3

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
235-600 Thesis
235-601 Thesis

หน่วยกิต
3
36
18
1
48

หน่วยกิต
36
21

1.2 ผลงานวิชาการ
1.2.1 สิ ทธิบัตร
-
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1.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond, Effect of calcinations
temperature on photocatalytic activity of Ag-doped TiO2 coated on tile substrate, 2008,
CMU.J.Nat. Sci., Special Issue on Nanotechnology (2008) Vol.7(1), pp.43-50.
2) Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond, Mechanical property of
MWCNT-Rubber composite, 2008, CMU.J.Nat.Sci., Special Issue on Nanotechnology (2008)
Vol.7(1), pp.137-143.
3) Jiraporn Damchan, Lek Sikong, Sutham Niyomwas and Kalayanee Kooptarnond, Contact angles
and self cleaning property of glass substrate coated with TiO2/SiO2, 2008, CMU.J.Nat.Sci.,
Special Issue on Nanotechnology (2008) Vol.7(1), pp.19-23.
4) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Noparit Morasut and Thammasak Pongprasert, Fine
grinding of brittle minerals and materials by jet mill, 2008, Songklanakarin J. Sci. Technol.,
Vol.30, No.3, May-Jun 2008, pp. 377-384.
5) Lek Sikong , Jiraporn Damchan, , Kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas, Effect of
doped SiO2 and calcinations temperature on the Phase transformation of TiO2 by sol-gel method,
2008, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol.30, No.3, May-Jun 2008, pp. 385-391.
6) Weerawan Sutthisripok, Sasithorn Sattayanurak and Lek Sikong, Effect of specific surface area
on oxygen storage capacity (OSC) and methane steam reforming reactivity of CeO 2, 2008, J.
Porous Mater, DOI 10.1007/s10934-007-9107-5
7) Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikong, Tripob Bhongsuwan and Sompong Nontapan, Ferrite-STR
5L rubber composites as gamma radiation shields, 2008, KKU Res.J, 13(2), pp. 269-278.
8) Sirikul Wisutmethangoon, Prathumrat Nu-Young, Lek Sikong and Thawatchai Plookpol,
Synthesis and Characterization of Porous Titanium, 2008, Songklanakarin J. Sci. Technol.,
30 (4), Jun-Aug. 2008, pp. 509-513.
9) Lek Sikong and Thiti Boonsin, Mechanical property and cutting rate of microwave treated
granite rock, 2009, Songklanakarin J. Sci. Technol., 31(4), pp.447-452.
10) Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weerawan Sutthisripok,
Photocatalytic activity and antibacterial behavior of Fe3+-doped TiO2/SnO2 nanoparticles, 2010,
Energy Research Journal 1(2): 120-125.
11) Kornkanok Ubolchonkate, Lek Sikong, Tienchai Tontai, Formaldehyde degradation by
photocatalytic Ag-doped TiO2 film of glass fiber roving, 2010, Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Vol.10, No.11, November 2010, pp.7522-7525(4).
12) Lek Sikong,Kalayanee Kooptarnond, Sutham Niyomwas and Jiraporn Damchan, Photoactivity
and hydrophilic property of SiO2 and SnO2 co-doped TiO2 nano-composite thin films, 2010,
Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.32, No.4, July-August 2010, pp.413418.
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13) Mahamasuhaimee Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Taweepredaand Fumio
Saito, Photoactivity and hydrophilicity of B and Ni Co-Doped TiO2 films, 2011, Advanced
Materials Journal, Vol. 148-149, 2011, pp.1473-1479.
14) Lek Sikong, Peerawat kongsong and Visnu Rachpech, Water Disinfection using Fe3+ and Ndoped 3SnO2/TiO2 Thin Films Coated on Glass Fibers, 2011, Advanced Materials Journal,
Vol.148-149, 2011, pp. 1501-1506.
15) 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, 2011,
Advanced Materials Journal, Vol.150-151, 2011, pp.1726-1731.
16) Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weerawan Sutthisripok,
Inactivation of Salmonella typhi using Fe3+ doped TiO2/3SnO2 photocatalytic powders and films,
2010, Journal of Nano Research, Vol.12, 2010, pp. 89-97.
17) Saowaluk Boonyod, Weerawan Sutthisripok and Lek Sikong, Photocatalytic Activity of Fe3+doped TiO2 Film Coated on Acrylic Substrate at Low Temperature, 2014, Advanced Materials
Journal, Vol.214(2011), 197-201.
18) Jularat Yaithongkum, Kalayanee Kooptarnond, Lek Sikongand DuangpornKantachote,
Photocatalytic activity against P. expansum of Ag-doped TiO2/SnO2/SiO2, 2011, Advanced
Materials Journal Vol.214 (2011), 212-217.
19) Weerachai Sangchay, Lek Sikong,Kalayanee KooptanondandSutham Niyomwas, Photochromic
and self-cleaning properties of TiO2-AgCl/Cu2+ thin films, 2011, Advanced Materials Journal
Vol.214 (2011), 149-155.
20) 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, 2011, Advanced Materials Journal Vol.214 (2011), 444-449.
1.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Khom Srirach, Thawatchai Plookphol, Lek Sikong, Sirikul Wisutmethangoon and Weerawan
Sutthisripok, Effects of Cu-Content on Microstructures and Tensile Properties of Sn-9Zn-xCu LeadFree Solders, 2007, 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.
2) Lek Sikong and Thiti Boonsin, Mechanical Property and Cutting Rate of Treated Granite Rock
Using Microwave, 2007, 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.
3) Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Noparit Morasut and Thammasak Pongprasert, Fine Grinding
of Brittle Minerals and Materials by Jet Mill, International Conference on Mining, Materials and
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Petroleum Engineering, 2007, The Frontiers of Technology, ICFT -2007, Phuket Graceland Resort
and Spa, Phuket, Thailand, 10-12 May, 2007, pp.65-71.
Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa,
Photocatalytic Efficiency of Nanocrytalline TiO2 and Ag-doped TiO2, 2007, 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.
Jiraporn Damchan, Lek Sikong, kalayanee Kooptarnond and Sutham Niyomwas, Effect of SiO2
Additive and Calcinations Temperature on The Phase Trans formation of TiO2 by Sol-gel Method,
2007, 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.
Weerachai Sangchay, Lek Sikong and Kalayanee Kooptarnond, Mechanical Property of
MWCNT-Rubber Composite, 2007, 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, Contact
Angles and Self Cleaning Property of Glass Substrate Coated with TiO 2/SiO2, 2007, The First
Thailand National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical, Nanomaterials, Devices and
Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond and Sumpun Wongnawa,
Effect of Calcinations Temperature on Photocatalytic Activity of Ag-doped TiO2 Coated on Tile
Substrate, 2007, The First Thailand National Nanotechnology Conference: Pharmaceutical,
Nanomaterials, Devices and Applications, Chiang Mai, Thailand, 14-16 August, 2007.
Weerachai Sangchay Lek Sikong, and Kalayanee Kooptarnond, Effect of Preparation Process
and Characteristics of MWNT on Properties of NR-MWNT Composites, 2008, Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon
Kaen, Thailand, 28-29 January 2008, pp.494-499.
Natthapong Muangtrairat, Lek Sikong, Vishnu Rachpechand Konkanok Ubonchonlakat,
Inactivation of E.coli by Ag/TiO2 Nano-sized Photocatalyst, 2008, Technology and Innovation
for Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand,
28-29 January 2008, pp.514-517.
Jiraporn Damchan, Somporn Yensuk, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Sumpun Wongnawa
and Vishnu Rachpech, Effect of Temperature and Film Thickness on Photocatalytic Reaction and
Hydrophilic Property of TiO2 Film Coated on Ceramic Tile, 2008, Technology and Innovation for
Sustainable Development Conference (TISD2008), Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand,
28-29 January 2008, pp.508-513.
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12) Konkanok Ubonchonlakat, Lek Sikong and Sasamon Phochanugoon, Photocatalytic Activity of
Titaniumdioxide Coating on Diatomite by Sol-Gel Method, 2008, 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, รายงานการวิจยั เรื่ องการแต่งแร่ ของเหมืองแร่ ทุ่งโพธิ์, 2527, อ.นาหม่อม จ.สงขลา
2) เล็ก สี คง, รายงานการวิจยั เรื่ อง เครื่ องลอยแร่ แบบคอลัมน์, 2535
3) เล็ก สี คง, รายงานการวิจยั เรื่ อง การเตรี ยมถ่านหินสะอาด, 2539
4) เล็ก สี คง ธวัชชัย ปลูกผล และสุ ธรรม นิยมวาส, รายงานการวิจยั เรื่ อง บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง, 2549,
ทุนเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2548 จานวน 200,000 บาท
5) เล็ก สี คง ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร และวีรวรรณ สุ ทธิศรี ปก, รายงานการวิจยั เรื่ อง การผลิตโลหะผสมจารู ป
NiTi ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกล, 2550, ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2549 จานวน 63,000 บาท
6) เล็ก สี คง นภิสพร มีมงคล และธวัชชัย ปลูกผล, รายงานการวิจยั เรื่ อง การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุ น, 2550,
ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ทร์ ปี 2549 จานวน 200,000 บาท
7) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานนท์, รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโฟโต
แคตะลิสต์, 2552, ทุนงบประมาณแผ่นดินจากสภาวิจยั แห่งชาติ , 2550 จานวน 576,000 บาท
8) เล็ก สี คง กัลยาณี คุปตานท์ และอรสา พัฒนไพบูลย์ชยั , รายงานการวิจยั เรื่ อง วัสดุผสมระหว่างยางคอม
เปาวด์และท่อนาโนคาร์ บอน, 2552, ทุน สกว 2551 จานวน 143,000 บาท
9) เล็ก สี คง และกัลยาณี คุปตานนท์, รายงานการวิจยั เรื่ อง วัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและท่อนาโน
คาร์ บอนและนาโนเคลย์, 2551, CoE NANOTEC at PSU 2550 จานวน 292,000บาท
1.4 หนังสื อตารา
1) เล็ก สี คง, คู่มือ ปฏิบตั ิการการแต่งแร่ 1 และ 2 , 2535, หน่ วยโสตทัศนศึก ษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
2) เล็ก สี คง, วัสดุวิศวกรรม , 2535, หน่ วยโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ หาดใหญ่ 392 หน้า
3) เล็ก สี ค ง, วัสดุ วิศ วกรรมและอุตสาหกรรม, 2540, หน่ ว ยโสตทัศ นศึ กษา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ 618 หน้า
4) เล็ก สี คง, วัสดุวิศวกรรมและอุตสาหกรรม, 2551, แก้ไขปรั บปรุ งครั้ งที่ 5, หน่ วยโสตทัศนศึกษา,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ 618 หน้า
1.5 รางวัล
1) Thainox Metallurgy Award 2004, 2nd Runner-up, Design and Construction of Gas Atomizer, Lek ikong,
Sirikul Wisuthimethakul and Suchart Yenwisate, Department of Mining and Materials Engineering,
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University.
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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
5) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์
ระดับนาโนเพื่อยืดอายุผกั โดย นางสาวบุษบากร คงเรื อง
6) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปื 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์วสั ดุผสมระหว่างยางผสม
และท่อนาโนคาร์ บอน โดย นางสาวพัชรี เพิ่มพูน
7) รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริ ญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประจาปี 2553 เรื่ อง การสังเคราะห์ไทเทเนียมออกไซด์ระดับนาโนเพื่อยืดอายุผกั โดย นางสาวบุษบากร
คงเรื อง
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2. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสิ นธุ์
2.1 ภาระงานสอน
2.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
237-322
Metallic Materials
237-302
Metals and Materials Forming
237-380
Computer Applications in Materials Engineering

หน่วยกิต
3
3
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-511

หน่วยกิต
3

Advanced Metal Casting

2.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-600
235-601

หน่วยกิต
36
21

Thesis
Thesis

2.2 ผลงานวิชาการ
2.2.1 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 ยมโลหะกึ่งของแข็งที่มีโครงสร้ างเกร นไม่เป็ นแบบกิ่งไม้ โดยใช้
ฟองแก๊สในการกวน เลขที่คาขอ 0601000854 ยืน่ วันที่ 28 ก.พ. 2549
3) สิ ท ธิ บ ัต ร เรื่ อง กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต ท่ อ ขาเที ย มใต้เ ข่ า อะลู มิเ นี ย มชนิ ด แกนใน เลขที่ ค าขอ
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 แผ่นกระจายแรงสาหรับเกราะกันกระสุ นคอมโพสิ ท เลขที่คาขอ 0903000977 ยื่น
วันที่ 7 กันยายน 2552
6) อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร เรื่ อง วัส ดุ ผ สมเนื้ อ อะลู มิ เ นี ย มหรื อ อัล ลอยย์ข องอะลู มิเ นี ย ม กับ ตัว เสริ มแรงผง
ไทเทเนียมไดบอไรด์ระดับนาโนเมตร และกระบวนการขึ้นรู ปวัสดุน้ นั เลขที่คาขอ 1003000882 ยื่น
วันที่ 16 กันยายน 2553
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2.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Rattanochaikul T, Janudom S, Memongkol N, and Wannasin J. "Development of an Aluminum
Semi-Solid Extrusion Process", 2010, 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”, 2010, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20 (2010), Pages
s1010-s1015.
3) Canyook R, Petsut S, Wisutmethangoon S, Flemings MC, Wannasin J. “Evolution of
microstructure in semi-solid slurries of rheocast aluminum alloy”, 2010, 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”, 2010, 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”, 2010, 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”,
2010, 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”, 2010, 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”, 2010, 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”, 2008, 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”, 2008, Solid State
Phenomena. 141-143 (2008) Pages 97-102.
11) Wannasin J, Thanabumrungkul S. “Development of a semi-solid metal processing technique for
aluminium casting applications”, 2008, 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”, 2008,
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”, 2008, 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”, 2008, 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”, 2007, Journal of Materials Processing Technology, Volume 191,
Issue 1-3, August 2007, Pages 242-246.
2.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Wannasin J, Thanabumrungkul S, “Development of a Novel Semi-Solid Metal Processing
Technique for Aluminium Casting Applications”, 2007, 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”, 2007, International Conference on
Mining, Materials and Petroleum Engineering (ICFT 2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007.
3) Chewawutipong R, Memongkol N, Wannasin J, Niyomwas S, “Synthesis and Characterization of
Porous Carbon from Natural Woods,” 2007, International Conference on Mining, Materials and
Petroleum Engineering (ICFT 2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007.
2.2.4 งานวิจัย
2.2.4.1 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

Mattel, Inc. (USA)
Mattel, Inc. (USA)
Mattel, Inc. (USA)
Reverse Brain Drain
Project (NSTDA)
The Thai Research Fund
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งบประมาณ
1,269,600
3,415,500
2,341,975
4,998,208
480,000

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้สนับสนุน

6. Development of a High-Pressure Centrifugal Infiltration
Machine for Fabrication of Aluminum Metal Matrix Composites

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

200,000

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

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

267,000

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)

1,874,000

ชื่อโครงการวิจัย
24. การขึ้นรู ปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันต่าของโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก

ผู้สนับสนุน
สกอ. (โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ)

งบประมาณ
2,466,000

2.2.4.2 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.
5,396,400บ.
8,159,280 บ.

2.2.5 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.บุญสม ศิริบารุงสุ ข
3.1 ภาระงานสอน
3.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
-

หน่วยกิต

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา

หน่วยกิต

3.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
235-600 : Thesis
235-601 : Thesis

หน่วยกิต
36
21

3.2 ผลงานวิชาการ
3.2.1 สิ ทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
3.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Thamachetsada, P., Bunnaul, P., Arrykul, S. and Siribumrungsukha, B., Recovery of protein
and fat from wastewqater of SURIMI industry by dissolve air flotation. The 25 th Congress on
Science and Technology of Thailand, 20-22 Oct. 1999. Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok.
2) Siribumrungsukha B. and Manabunyong P. (2001) Analyses of Slope Stability of Liwong Tin
Mine in rainy Season. Songklanakarin J. of Science and Technology. Vol. 23. No 1 Jan. – Mar.
2001.
3.2.3 งานวิจัย
-
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3.2.4 หนังสื อตารา
1) บุญสม ศิริบารุ งสุ ข, “ธรณี เทคนิคสาหรับวิศวกรเหมืองแร่ ” คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาสงขลานคริ นทร์ 2541, 166 หน้า (ผศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส เป็ นผูร้ ่ วมแต่ง)
3.2.5 รางวัล
-
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4. รศ.ดร.สุ รพล อารีย์กุล
4.1 ภาระงานสอน
4.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-380
Computer Application in Materials Engineering

หน่วยกิต
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
-

หน่วยกิต
-

-

4.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-600
235-601
4.2

หน่วยกิต
36
21

Thesis
Thesis
ผลงานวิชาการ
4.2.1 สิ ทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
_

4.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Chalermyanont T. and Arrykul S. 2005. “Compacted sand-bentonite mixtures for hydraulic
containment liners”, 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. 2546.“ซอฟท์แวร์
สาหรับการกลึงปอกเพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย”, วารสาร MTEC, ม.ค.-มี.ค., หน้า 34-38.
3) Arrykul, S. 2000. “Environmental Impacts of Mining in Thailand”, J. Environ Med., Vol. 2, pp.
68-72.
4.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, พนาลี ชีวกิดาการ และ สุ รพล อารี ยก์ ุล. 2548. “การกาจัดฟอสฟอรัสในน้ า
เสี ยโดยใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะภูเก็ต”, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, หน้า
81-90.

88

2) สิ นีนาฏ พวงมณี , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, สุ รพล อารี ยก์ ุล และ พนาลี ชีวกิดาการ. 2547. “การศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการนาเถ้าลอยจากเตาเผามูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ตมาทาเป็ นคอนกรี ตบลอคไม่
รับน้ าหนัก”, การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ครั้งที่ 3, หน้า 72-83.
3) Bunratchoo S., Thongnoo K., Arrykul S. and Sen-Ngam S. 2004. “Development of Rubber
Wood Drying Control System for Local Rubber Wood drying Industry”, The Third PSU
Engineering Conference, pp EE59-EE62.
4) Waiyagan, K., Wiriyacosol, S., Arrykul S. and Jaitwijitra, C. 2003. “Cost or Time Based
Optimization of Turning Operation”, PSU-UNS International Conference 2003 ‘Energy and the
Environment’, pp. 168-176.
5) Klinpikul S., Arrykul S. and Bunnaul P. 2003. “Dumrong Farm, A Case of Environmental
Friendly and Sustainable Shrimp Farming Operations in Southern Thailand”, PSU-UNS
International Conference 2003, ‘Energy and the Environment’, pp. 287-291.
4.2.4 งานวิจัย
4.2.5 หนังสื อตารา
1) Kantachote, D., Arrykul, S., Chongsuvivatwong, V., Bunnaul, P. and Naidu, R. 2006.
“Extent and severity of arsenic poisoning in Thailand”, in Ravi Naidu et al, Managing
Arsenic in the Environment From Soil to Human Health, 656 pp., CSIRO PUBLISHING.
4.2.6 รางวัล
-
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5. ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล
5.1 ภาระงานสอน
5.1.1 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
235-600 Thesis
235-601 Thesis
237-781 Seminar in Materials Engineering I
237-791 Thesis

หน่วยกิต
3
3
3
36
21
1
48

5.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-555 Research Methodology in Mining and Materials Engineering
235-600 Thesis
235-601 Thesis

หน่วยกิต
3
36
21

5.2 ผลงานวิชาการ
5.2.1 สิ ทธิบัตร
-
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5.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Wisutmethangoon, S., Plookphol, T. and Sungkhaphaitoon, P., “Production of SAC305 Powder by
Ultrasonic Atomization”, 2011, Powder Technology, Vol. 201, pp. 105-111.
2) Kuntongkum, S., Wisutmethangoon, S., Plookphol, T. and Wannasin, J., “Influence of Heat
Treatment Processing Parameters on the Hardness and the Microstructure of Semi-Solid Aluminum
Alloy A356”, 2008, J. of Metals, Materials and Minerals, Vol. 18, No. 2, pp. 93-97.
3) Wisutmethangoon, S., Ngu-Young, P., Sikong, L. and Plookphol, T., “Synthesis and
Characterization of Porous Titanium”, 2008, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 30, No. 4,
pp. 509-513.
5.2.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุ มวิชาการและมีการพิมพ์ รวมเล่ ม
1) Kaewboonthong1, P., Kooptarnond, K., Bunnaul, P. and Plookphol, T., “Recovery of Metal from
Lead-Free Solder Dross”, 2011, The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and
Technology (ICET-2011), 2-3 May 2011, Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach , Phuket,
Thailand.
2) Zhou, Y., Plookphol T., Wisutmethangoon S. and, Wannasin, J., High-Temperature Tensile
Properties of Semi-Solid Aluminum Alloy A356-T6 Produced by the GISS Process”, 2010, 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., “The Effect of Rotating Atomizer
Geometry on the SAC305 Lead-Free Solder Powder Production”, 2010, 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.
“Development of Ultrasonic Atomizer for Production of Lead-Free Solder Powder”, 2010,
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., “Lead-Free SolderSWCNT Nano-Composite Processing by Ultrasonic”, 2009, 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., “Design and Development of Centrifugal
Atomizer for Lead-Free Solder Powder Processing”, 2009, 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., “Development
of a High Pressure Centrifugal Infiltration Process for Fabrication of Aluminum Matrix
Composites”, 2008, The 6th PSU Engineering Conference, 8-9 May, Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University, Hatyai, Thailand, pp. 609-614. (In Thai)
8) Srirach, K., Plookphol, T., Sikong, L., Wisutmethangoon, S. and Sutthisripok, W., “Effects of CuContent on Microstructures and Tensile Properties of Sn-9Zn-xCu Lead-Free Solders”, 2007,
International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of
Technology, 10-12 May 2007, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand, pp. 319-320.
(CD-ROM)
5.2.4 รายงานการวิจัย
1) ธวัชชั ย ปลูกผล และคณะ, การศึกษาสมบัติเชิงสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของโลหะบัดกรี ไร้สาร
ตะกัว่ ชนิด Sn-9Zn-xCu, 2553, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์ .
2) ธวัชชั ย ปลูกผล และคณะ, รายงานการศึกษาความเหมาะสมในการบริ หารจัดการแร่ ยิปซัม, 2550,
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
3) ธวัชชั ย ปลูกผล , การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอะลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สาหรับทา
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, 2549, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
4) ธวัชชั ย ปลูกผล จตุรงค์ กีระนันท์ ศักดิ์ ชนาเกียรติ และพงศ์ศกั ดิ์ สิ นทรัพย์, รายงานการทดลองแต่ง
แร่ ดินขาว ของบริ ษทั สิ นแร่ จนั ทโรพล จากัด อ.ปะกง จ.พังงา, 2534, สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
สงขลา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
5) สุ นทร เฟื่ องทอง และธวัชชั ย ปลูกผล, รายงานการทดลองแต่งแร่ ดีบุกจากมูลแร่ ของบริ ษทั
เหมืองแร่ สากล จากัด ต.ถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, 2534, สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
6) สุ นทร เฟื่ องทอง ธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริ ฐ อารมณ์ เชาวลิต ศักดิ์ ชนาเกียรติ และธวัชชัย ปลูกผล
รายงานการวิจยั เรื่ องการปรับปรุ งการแยกแร่ ทองคา, 2534, สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
7) ธวัชชั ย ปลูกผล, รายงานการทดลองแต่งแร่ ดินขาวเกรดกระดาษด้วยไฮโดรไซโคลนขนาดเล็ก, 2533,
สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
8) สุ นทร เฟื่ องทอง และธวัชชัย ปลูกผล, รายงานการทดลองแต่งแร่ ดีบุกของบริ ษทั ธารงวัฒนา จากัด
จังหวัดยะลา, 2533, สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สงขลา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม.
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9) Plookphol, T., Pungrassami, T., Sanguansai, P. and Arrykul, S., Research on Appropriate Control
in Kaolin at Narathiwas, 1990, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Faculty of
Engineering, Prince of Songkla University, Financial Support from STDB.
5.3 งานวิจัย
1) Study on Creep Property of Semi-Solid Metal Produced by the GISS Process (2011-2013)
2) Design and Development of Centrifugal Atomizer for Lead-Free Solder Powder Production (2011-2012)
3) Development of Carbon Nanotube - Lead-Free Solder Nanocomposite (2008-2011)
4) Study on Performance and Reliability Properties of Sn-9Zn-xCu Lead-Free Solder (2006-2007)
5) A Study on Creep Behavior of Lead-Free Solder (2006)
6) Development of Sn-9Zn-xCu Lead-Free Solder (2006)
7) A Study on creep Behavior of 7075-T651 Aluminum Alloy used for Making Plastic-Injection Mold(2005)
5.4 รางวัล
1) Science and Technology Research Grants, Thailand Toray Science Foundation, 2005
2) Ministry of Science and Technology Scholarship for Graduate Study (M.S. and Ph.D.) at the University of
Wisconsin-Madison, 1993-1999
3) King’s Scholarship for Graduate Study (M.Eng.) at Asian Institute of Technology, 1985-1987
4) Outstanding Academic Report Award (2nd Place), Department of Mineral Resources (DMR) Centennial,
1st January 1992
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6. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์ บุรี
6.1 ภาระงานสอน
6.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา

หน่วยกิต
1

237-201

Materials Engineering Lab.

237-301

Forming Lab.

1

235-230

Engineering Materials

237-405

Materials and Processes selection

3
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

6.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-600
235-601
6.2

หน่วยกิต
36
21

Thesis
Thesis

ผลงานวิชาการ
6.2.1 สิ ทธิบัตร
6.2.2 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
2) P.Muangjunburee and G.J.Tatlock, “The Study of  -alumina Scale Failure at Welding Joints in
High Temperature ODS Alloys, in Press for Journal of Corrosion Science and Engineering
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6.3

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

6.4

หนังสื อตารา
1) ประภาศ เมืองจันทร์ บุรี และสมพร พงศ์ขจร, เทคโนโลยีการเชื่อม, บริ ษทั อัลลายด์ เทค
(ประเทศไทย), 2543
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7. ผศ.ดร.วีรวรรณ สุ ทธิศรีปก
7.1 ภาระงานสอน
7.1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิชา
235-200
Introduction to Minerals and Materials Industries

หน่วยกิต
2
3

235-230
237-201

Engineering Materials
Materials Engineering Lab I

237-301
237-302

Materials Engineering Lab II
Metal Forming

237-322

Metallic Materials

2

237-341

Ceramic Engineering

3

1
1
3

ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
237-513
Surface Engineering
237-601
Thesis

หน่วยกิต
3
18

7.1.2 ภาระงานในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
235-600
235-601
7.2

หน่วยกิต
36
21

Thesis
Thesis

ผลงานวิชาการ
7.2.1 สิ ทธิบัตร
7.2.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
1) Boonyod, S., Sutthisripok, W., Sikong, L., “Antibacterial activity of TiO2 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 CeO 2”, 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
CeO2- ZrO2”, 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

7.2.3

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, 7th Eco-Energy and
Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, 2009, 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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7.3

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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ภาคผนวก ช
สาเนาคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทา/ปรับปรุงหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ที่ 0310/2554
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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 จึ งต้องสร้ 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 หารหน่วยงาน ที่เทียบเท่า
คณบดี ที่มีหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
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ข้อ 5

“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
8.1.1
รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2
รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 60 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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8.1.3

8.2

8.3

8.4

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
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
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
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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 นไปตามที่มหาวิท ยาลัยกาหนด

หมวด 2
หลักสู ตร
ข้อ 11 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
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
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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 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไ ม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
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
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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 ตรมีภาระหน้าที่ในการบริ 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
15.2 การพัฒนาหลักสู ตร หรื อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
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
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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 โดยให้อ าจารย์ที่ปรึ 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
16.9 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 และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 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
ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
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ข้อ 18

ข้อ 19

ข้อ 20

ข้อ 21

ข้อ 22

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
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
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
22.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็ นอาจารย์ประจา มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าหรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิ ชาการไม่ต่า กว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วน
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
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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
หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 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
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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 นไปตามที่บณ
ั 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
หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 29 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
29.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
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
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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
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
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34.4 จานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ ปรึ 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
34.8 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรี ยนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกาหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
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
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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
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 อเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรั บรอง
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 ที่สามารถ
วัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อสถาบันอื่นทั้ง ภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้อง
ศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรและมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็ นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ P หรื อ S หรื อไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรื อเทียบเท่า

112

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 ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่
การศึก ษาในระบบ และแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีเ กี่ย วกับการเทียบโอนผลการเรี ย นระดับ ปริ ญญาของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต
41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะให้ไปเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในสถาบันอื่นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรี ยนเพื่อหน่วยกิต แล้วนามาเทียบโอนหน่ วยกิตในหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็ นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้
41.2 รายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนตามข้อ 41.1 ให้เป็ นไปตามข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบของสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 องที่ทาการวิจัย ความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้งด้านการพูด
การเขียน และการตอบคาถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท
แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบเพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของ
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทาวิทยานิ พนธ์ในระดับปริ ญญา
เอก
42.5 การสอบภาษาต่ างประเทศ เป็ นการสอบเทีย บความรู ้ ความสามารถภาษาต่า งประเทศของนัก ศึก ษา
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

ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0

A
B+
B
C+

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี

(Excellent)
(Very Good)
(Good)

พอใช้

(Fairly Good)

C
D+
D

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

2.0
1.5
1.0

E

ตก

0.0

(Fail)

2.5

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดงั ต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S

U

X
I

P
N

ผลการเรี ยนหรื อการสอบเป็ นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรั บ
รายวิชาที่
กาหนดให้มีก ารประเมิน ผลแบบไม่คิ ดค่ าคะแนน หรื อรายวิ ชาปรั บ พื้นฐาน หรื อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
ผลการเรี ยนหรื อการสอบยังไม่เป็ นที่ พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรั บรายวิชาที่
กาหนดให้มีก ารประเมิน ผลแบบไม่ คิ ด ค่า คะแนนหรื อ รายวิ ชาปรั บ พื้ นฐานหรื อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
ผลการเรี ยนหรื อการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สาหรั บรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณี นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานไม่ครบภายใน
เวลาที่กาหนดไว้หรื อขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการจะต้องมีการแก้ไขให้
เป็ นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาผูน้ ้ นั
ลงทะเบียนเรี ยน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนน E
โดยทันที
การเรี ยน หรื อการวิจยั หรื อการทาวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ ที่ยงั มีความต่อเนื่ อง
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)

W
ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิ พนธ์ หรื อวิชาสารนิ พนธ์ ให้มีการ
ประเมินผลได้ก่อนสิ้ นภาคการศึกษา
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44.2 ในการนับจานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสู ตรนั้น ให้นบั หน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา ลงทะเบียน
เรี ยนเพื่อหน่ วยกิต 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 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนแต่ล ะรายวิชามากกว่า 1 ครั้ ง ให้นับ จานวนหน่ วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ ง
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 ลงทะเบียนเรี ยน
โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่ วยจุ ดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่ วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ น
ระดับคะแนน
44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่ วยจุ ดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่ 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
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
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45.1.3

ข้อ 46
ข้อ 47

ข้อ 48

ข้อ 49

การพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการประจาคณะ
กาหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
การทาสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาได้
ทาเป็ นรายบุคคล สาหรับแนวปฏิบตั ิอื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ตอ้ งกระทาในทุกภาคการศึกษา
47.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพ นธ์
หรื อสารนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา และรายงานผลการประเมิ นต่ อ คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รและ
คณะกรรมการประจาคณะ
47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สาหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์
ของนัก ศึกษาเป็ นที่ พอใจ โดยระบุจ านวนหน่ วยกิตวิทยานิ พนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ที่ ได้รับการประเมิ นให้ได้
สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) สาหรั บผลการ
ประเมินที่ไม่ มีความก้าวหน้า หรื อไม่เป็ นที่ พอใจ แต่ท้ งั นี้ ต ้องไม่เกินจ านวนหน่ วยกิตที่ ลงทะเบียน และผล
การศึกษาเป็ นดังนี้
47.1.1 ให้สัญลักษณ์ P หรื อ N ในกรณี ที่ยงั ไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น
47.1.2 การให้สัญลักษณ์ P หรื อ N อาจให้ได้ตามสัดส่ วนของความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
สารนิ พ นธ์ แนวปฏิ บ ัติใ นการประเมิ น ความก้า วหน้า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้จัดท าเป็ น
ประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมตั ิโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ 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
ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ซ่ ึ งมีผลต่อการเปลี่ยน
แปลงสาระสาคัญของเนื้ อหาวิทยานิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินจานวน หน่ วยกิต จาก
หัวข้อ เดิมที่ สามารถนาไปใช้กบั หัว ข้อใหม่ได้ แต่ต ้องไม่ เกินจ านวนหน่ ว ยกิตที่ ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ ให้นับ
จานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็ นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่ งสามารถนามานับเพื่อสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
การสอบวิทยานิพนธ์
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู ้ นัก ศึกษาด้วยการซักถาม
หรื อด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่ งผลการประเมิน การให้
คาแนะนา
และข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์เป็ น
ผูน้ าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรื ออาจสอบโดยวิธีการใช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
49.3 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 50 การส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์
การสอบสารนิ พนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิ พนธ์ การทดสอบความรู ้ นักศึกษาด้วยการซักถาม
หรื อด้ว ยวิธีการอื่นๆ จึ งถือว่ าการสอบนั้นมี ผลสมบู รณ์ การดาเนิ นการสอบสารนิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิ ต
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 นของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ นักศึกษาและ
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์เรื่ องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่การ
นาเนื้ อหาหรื อผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
กรณี ที่การท าวิท ยานิ พนธ์ห รื อสารนิ พนธ์ที่ ได้รั บทุ นวิจัยที่ มีขอ้ ผูก พันเกี่ย วกับ ลิข สิ ทธิ์ หรื อ
สิ ทธิบตั รโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
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
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วิชาการ ซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะให้ค วามเห็น ชอบหรื อเสนอต่ อ ที่ ประชุ มวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่ า นสารนิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรอบรู ้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรื อ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3
หลักสู ตรปริ ญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรื อสอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ นาเสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบ ปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ ดาเนิ น การให้ไ ด้รั บการยอมรั บ ให้ตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการที่มีก รรมการภายนอกร่ ว ม
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
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 ให้ยื่นคาร้ องแสดงความจานงขอรั บปริ 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
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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 สาเหตุอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึก ษาต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็ นผ่านอาจารย์ที่ปรึ ก ษาทัว่ 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 นักศึก ษาที่ไ ด้รับ อนุ มตั ิ ให้ลาพักการศึก ษาจะต้องรั กษาสถานภาพนักศึก ษาทุ กภาคการศึ กษาที่ได้รั บการ
อนุ มัติใ ห้ลาพักและชาระค่ าธรรมเนี ย มตามอัตราที่มหาวิ ท ยาลัยก าหนด ยกเว้น ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
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
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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
61.10 ไม่สามารถส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมตั ิให้ขยายเวลาการส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
61.11 ไม่สามารถส่ งสารนิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิ พนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุ มัติ ใ ห้ข ยายเวลาส่ งสารนิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ จ ากคณบดี บ ัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย โดยความเห็ น ชอบจาก
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 การสร้ างข้อมูลเท็จ และการมิได้ทา
ผลงานวิชาการด้วยตนเอง
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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 อให้ผูอ้ ื่นช่วยทา หรื อทาแทนตน หรื อการมอบ
ให้ผอู ้ ื่นทาแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ที่ได้รับอนุ มตั ิ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
บทเฉพาะกาล
ข้อ 64 การดาเนินการใดๆที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จใน ขณะที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บงั คับ ให้ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิการต่อไปตามระเบียบ หรื อมติคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้
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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