
คูมือ
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



สารบญั 

หนา้ 

ขัน้ตอนการเสนอแบบฟอร์มส าหรบัการท าวทิยานพินธ์          
 1. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก      1 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (บว.1)  
 2. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก    2 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (บว.1/1) 
 3. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์1)    3 
 4. ขั้นตอนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์2)       4 
 5. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) และแบบแจ้งผลการสอบโครงร่าง    5 
วิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์3) 
 6. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2/1)      6 
 7. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3)      7 
 8. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3/1)     8 
 9. ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4)         9 
 10. ขั้นตอนการส่งข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (บว.4/1)      10 
 11. ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4/2)      11 
 12. ขั้นตอนการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5)       12 
 13. ขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (บว.6)        13 
 14. ขั้นตอนการขอส่งวิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ (บว.8) แบบส ารวจก่อนส าเร็จการศึกษา (บว.8/1)  14 
และรายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (บว.14) 
 15. ขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.1)      15 
 16. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.2)   16 
 17. ขั้นตอนการขอแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.3)     17 
 18. ขั้นตอนการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (บว.10)       18 
 19. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษา (บว.13)      19 
ข้อมูลอาจารย์ประจ าบณัฑติวทิยาลยั 
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง    20 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้า  20 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

  



สารบญั 

หนา้ 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    21 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559   22 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ   22 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     23 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น ้า    24 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง    25 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557      25 



คูม่อืการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วกบัวทิยานพินธ ์
 

ขัน้ตอนการเสนอแบบฟอรม์ส าหรบัการท าวทิยานพินธ์ 

1. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (บว.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
  
 ขอ้ควรรูเ้พิม่เตมิ 
 1. นักศึกษาต้องด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
ควรยื่นเอกสารขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีแรกของการเข้าศึกษา 
 2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องด าเนินการจัดท า
เอกสาร บว.1 ใหม่ 
 3. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ให้จัดท าเอกสาร บว.1/1 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรนั้น ๆ หากยังไม่มีชื่อเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในเล่มหลักสูตรจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์รายดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อน  

ย่ืนเอกสารขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  (บว.1) 
ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ส่งมติคณะพร้อมแนบ บว.1 แจ้งงานบัณ ิตศึกษาและงานทะเบียน

ส่งเอกสาร บว.1 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาอนุมัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการแต่งตั้งอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระบบ GS-MIS

Yes

หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณ ์ให้คืนเอกสารให้

นักศึกษาปรับแก้ No

เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  (บว.1)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร 
และหัวหน้าสาขาวิชาลงนามให้ครบ ้วน

นักศึกษา

นักศึกษา



 

2 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

2. ขั ้นตอนการขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติมอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (บว.1/1) 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
ย่ืนเอกสารขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์  (บว.1/1) พร้อมแนบ (บว.1) ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ส่งมติคณะพร้อมแนบ บว.1/1 แจ้งงานบัณ ิตศึกษาและงานทะเบียน

ส่งเอกสาร บว.1/1 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาอนุมัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการแต่งตั้งอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระบบ GS-MIS

Yes

หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณ ์ให้คืนเอกสารให้

นักศึกษาปรับแก้ No

เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  (บว.1/1)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร 
และหัวหน้าสาขาวิชาลงนามให้ครบ ้วน

นักศึกษา

นักศึกษา



 
3 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

 

3. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 ข้อควรรูเ้พิม่เติม 

 1. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ( ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาสามาร 
เป็นประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได)้  

ยื่นเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์1) ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสงักัด

ส่งเอกสาร บว.สุราษฎร์1 พร้อมมติคณะแจ้งงานบัณ ิตศึกษา

บันทึกข้อมูลในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

ส่งหนังสือเชิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก( ้าม)ี และเสนอ
วาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาอนุมัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

Yes

คุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบ
ให้แจ้งนักศึกษาแก้ไข No

เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์1)

เสนอเอกสารให้คณะกรรมการสอบ ประธานหลักสูตร และหัวหน้า
สาขาวิชาลงนามให้ครบ ้วน

นักศึกษา

นักศึกษา



 

4 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

4. ขั้นตอนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ข้อควรรูเ้พิม่เติม 

 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื ่อง ค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณ ิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

  
 

ยื่นเอกสารขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร์2) พร้อม
ด้วยโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

เสนอเอกสารให้หัวหน้าสาขาให้ความเห นชอบ และเสนอคณบดี
เพื่อทราบ

ท าบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร บว.สุราษฎร์2 
ส่งบัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

จัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการสอบทุกท่าน
ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 7 วัน

เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

บันทึกข้อมูลลงใน านข้อมูล

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(บว.สุราษฎร์2)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา



 
5 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

 

5. ขั ้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2)  และแบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   
(บว.สุราษฎร์3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
 1.โครงร่างวิทยานิพนธ์ควรได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลา  ดังนี้ 
  ป.โท แผน ก1  ภายในภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 1 

  แผน ก2  ภายในภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 1 
  ป.เอก แบบ 1  ภายในภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 1 
   แบบ 2  ภายในภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 

ยื่นเอกสารขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) หนังสือ
ยินยอมมอบลิขสิทธิ  พร้อมแนบแบบแจ้งผลสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร3์) และ โครงร่างวิทยานิพนธ์จ านวน 1 ชุด 
ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสงักัด

ส่งเอกสาร บว.2 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมมติคณะ
แจ้งงานบัณ ิตศึกษา

ส่งเอกสาร บว.2 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา



 

6 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

6. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2/1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(บว.2/1) แบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.สุราษฎร3์) และ
โครงร่างวิทยานิพนธ์จ านวน 1 ชุด ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.2/1 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมมติ
คณะแจ้งงานบัณ ิตศึกษา

ส่งเอกสาร บว.2/1 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (บว.2/1)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา



 
7 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

 

7. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตร

เกณ ์ 58) หรือ อาจารย์ประจ า (หลักสูตรเกณ ์ 48) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ( ้ามี) รวมไม่น้อยกว่า 3 คน (ส าหรับปริ  าโท) และไม่น้อยกว่า 5 คน (ส าหรับปริ  าเอก) 

2. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้อง ไม่เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

3. จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ท่าน 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณ ์มาตร านหลักสูตรระดับ

บัณ ิตศึกษา 

ย่ืนเอกสารขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3) 
พร้อมแนบประวัติและผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบท่ี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.3 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอประธานหลักสูตรพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ
วิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งเอกสาร บว.3 พร้อมมติคณะแจ้งงานบัณ ิตศึกษา

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งหนังสือเชิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะพร้อมแนบแบบตอบรับการเป็น
คณะกรรมการสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (บว.3)

เสนอเอกสารให้คณะกรรมการสอบลงนามให้ครบ ้วน นักศึกษา

นักศึกษา



 

8 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

8. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3/1) 
 
 
 

ย่ืนเอกสารขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
(บว.3/1) และ (บว.3) พร้อมแนบประวัติและผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการสอบท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่คณะท่ี

นักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.3/1 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอประธานหลักสูตรพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ
วิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งเอกสาร บว.3/1 พร้อมมติคณะแจ้งงานบัณ ิตศึกษา

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งหนังสือเชิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะพร้อมแนบแบบตอบรับการเป็น
คณะกรรมการสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ (บว.3/1)

เสนอเอกสารให้คณะกรรมการสอบลงนามให้ครบ ้วน นักศึกษา

นักศึกษา



 
9 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

 

9. ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
1. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื ่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ และ ค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณ ิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2. หากผลงานการเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (บว.4/1) ยังไม่เรียบร้อย ไม่ต้อง ใส่ข้อมูลการเผยแพร่ใน
รายละเอียด บว.4 

 
 
 

 

ยื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4) พร้อมแนบ บว.4/1 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์

ส่งเอกสาร บว.4 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

นักศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน 
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ท าบันทึกข้อความส่งเอกสาร บว.4 แจ้งบัณ ิตศึกษาและส าเนา
แจ้งคณะกรรมการสอบทุกท่าน เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา



 

10 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

10. ขั้นตอนการส่งข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (บว.4/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือผลงานตีพิมพ์สืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ิตศึกษา พ.ศ.2556 หมวด 8 ข้อ 54 เรื่องการ
ส าเร จการศึกษา และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณ ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.  านข้อมูลตีพิมพ์ ต้องเป็น านข้อมูลวารสารส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามที่บัณ ิต
วิทยาลัยก าหนด 

ยื่นเอกสารข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (บว.4/1) 
พร้อมแนบผลงานตีพิมพ์หรือผลงานท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ี

คณะท่ีนักศึกษาสังกัด

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ความเห นชอบ

ส่งเอกสาร บว.4/1 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

ตรวจสอบผลงานตีพิมพ์หรือผลงานท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณ ิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ท าบันทึกข้อความส่งเอกสาร บว.4/1 พร้อมเอกสารผลงานตีพิมพ์ 
แจ้งบัณ ิตศึกษา

เจ้าหน้าท่ีคณะ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (บว.4/1)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร 
และหัวหน้าสาขาวิชาลงนาม

นักศึกษา

นักศึกษา



 
11 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

 

11. ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารขอเปล่ียนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4/2) 
พร้อมแนบ บว.4 

ส่งเอกสาร บว.4/2 แจ้งบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล
ในระบบ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

ท าบันทึกข้อความส่งเอกสาร บว.4/2 แจ้งบัณ ิตศึกษาและส าเนา
แจ้งคณะกรรมการสอบทุกท่าน

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ 
(บว.4/2)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา



 

12 คู่มือการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

12. ขั้นตอนการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรรู้เพิ่มเติม 
1. หากผลสอบคือ ผ่าน โดยต้องแก้ไข ขอให้แนบเอกสาร บว.5/1 ด้วย 
2. หากคณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ขอให้แนบเอกสาร บว.5/2 ด้วย 
3. เอกสารทุกฉบับขอให้ตรวจสอบการลงนามของผู้มีอ านาจลงนามทุกฉบับ 

 4. ต้องด าเนินการส่งแบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์หลังสอบภายใน 2 สัปดาห์ 
 5. ส่งวิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์หลังสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามวันที่คณะกรรมการสอบ
ก าหนด แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือน 

6. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก สามาร สอบครั้งที่ 2 ได้ โดยระยะเวลาในการสอบครั้ง ัดไปต้อง
ห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 30 วัน 

หลังสอบวิทยานิพนธ์เตรียมเอกสารแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5) 
ให้กับคณะกรรมการสอบลงนามให้ครบ ้วน นักศึกษา

ส่งแบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5) ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งแบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5) ให้กับบัณ ิตศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

ส่งแบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (บว.5) ให้กับบัณ ิตวิทยาลัย และ
บันทึกลง านข้อมูล

เสนอเอกสารให้คณบดีลงนาม

เจ้าหน้าท่ีคณะ
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13. ขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (บว.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรรู้เพิ่มเติม 
1. ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ส่งเอกสารไปยังบัณ ิตวิทยาลัยด้วยตนเอง ขอให้ส าเนาเอกสาร

แบบฟอร์ม บว.6 แจ้งบัณ ิตศึกษาด้วย 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร (ปกนอก,ปกใน,
หน้าอนุมัติ และประวัติผู้จัดท า) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม

ในแบบฟอร์ม

จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้บัณ ิตวิทยาลัยตรวจสอบ

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

ส่งแบบฟอร์ม (บว.6) พร้อมเอกสารแนบท่ีงานบัณ ิตศึกษา นักศึกษา
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14. ขั้นตอนการขอส่งวิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ (บว.8) แบบส ารวจก่อนส าเร จการศึกษา (บว.8/1) และรายงาน
ต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (บว.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรรู้เพิ่มเติม 
1. แนบผลการตรวจสอบการคัดลอกจากระบบ Turnitin 1 ชุด 
2. หน้าอนุมัติที่ยังไม่ได้เข้าเล่มจ านวน 4 แผ่น 
3. ใบผลการตรวจสอบจากบัณ ิตวิทยาลัย (ใบสีเหลือง) 
4. ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ส่งเอกสารไปยังบัณ ิตวิทยาลัยด้วยตนเอง ขอให้ส าเนาเอกสาร 

บว.8, บว.8/1 และ บว.14 พร้อมแนบส าเนาหน้าปกเล่มวิทยานิพนธ์ แจ้งบัณ ิตศึกษาด้วย 

ย่ืนเอกสาร บว.8, บว.8/1 และ บว.14
พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ ีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีคณะท่ี

นักศึกษาสังกัด

แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อส่งระดับ
คะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

ตรวจสอบความ ูกต้องของเอกสารและแจ้งบัณ ิตวิทยาลัยเพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร จการศึกษา เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.8) 
แบบส ารวจก่อนส าเร จการศึกษา (บว.8/1) และรายงานต้นฉบับ
แสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ 

(บว.14) ให้ครบ ้วน และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม

เสนอเอกสารให้คณบดีลงนามในเอกสาร บว.14 และส่งเอกสาร
ท้ังหมดมายังบัณ ิตศึกษา เจ้าหน้าท่ีคณะ

นักศึกษา
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15. ขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.1) ส าหรบันักศกึษาระดบัปร ิ าเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
1. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  
 
 

ยื่นเอกสารขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.1) ท่ีคณะท่ี
นักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.สุราษฎร์10.1 พร้อมมติคณะแจ้งงาน
บัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

บันทึกข้อมูลลงในระบบ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.1)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร 
และหัวหน้าสาขาให้ความเห นชอบพร้อมลงนาม

นักศึกษา

นักศึกษา
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16. ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.2) ส าหรบันกัศกึษาระดบั
ปร ิ าเอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 ข้อควรรูเ้พิม่เติม 
 1. คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มีจ านวน กรรมการ
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที ่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 

ย่ืนเอกสารขอแต่งต้ังคณะกรรมการวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร1์0.2) 
ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสงักัด

ส่งเอกสาร บว.สุราษฎร์10.2 พร้อมมติคณะแจ้งงาน
บัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

บันทึกข้อมูลลงในระบบ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.2)

เสนอเอกสารให้คณะกรรมการสอบ ประธานหลักสูตร และหัวหน้า
สาขาวิชาลงนาม

นักศึกษา

นักศึกษา
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17. ขั้นตอนการขอแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร์10.3) ส าหรับนักศึกษาระดับปริ  าเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนเอกสารขอแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ (บว.สุราษฎร1์0.3) ท่ี
คณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.สุราษฎร1์0.3 มาท่ีงานบัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรับทราบผลการสอบ เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งเอกสาร บว.สุราษฎร1์0.3 ไปยังบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกลง
ระบบ

หลังสอบวัดคุณสมบัติเตรียมเอกสารแจ้งผลสอบวัดคุณสมบัติ 
(บว.สุราษฎร1์0.3) ให้กับคณะกรรมการสอบลงนาม

เสนอเอกสารให้ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาลงนาม นักศึกษา

นักศึกษา
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18. ขั้นตอนการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (บว.10) 

 
 
 

ย่ืนเอกสารขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (บว.10) พร้อมแนบ
ใบประมวลผลการศึกษา ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสงักัด

ส่งเอกสาร บว.10 พร้อมแนบมติคณะ มาที่งานบัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งเอกสาร บว.10 ไปยังบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกลงระบบ

เมื่อบัณ ิตวิทยาลัยพิจารณาเห นชอบแล้วส าเนาเอกสาร บว.10 
แจ้งงานทะเบียนเพื่อบันทึกในระบบสารสนเทศนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา (บว.10)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร
และหัวหน้าสาขาวิชาให้ความเห นชอบและลงนาม

นักศึกษา

นักศึกษา
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19. ขั้นตอนการขออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษา (บว.13) 

 

ย่ืนเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา (บว.13) พร้อมแนบ
เอกสารเทียบโอนรายวิชาและใบประมวลผลการศึกษา ท่ีคณะท่ี

นักศึกษาสังกัด

ส่งเอกสาร บว.13 พร้อมแนบมติคณะ มาที่งานบัณ ิตศึกษา

นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ เจ้าหน้าท่ีคณะ

เจ้าหน้าท่ีคณะ

ส่งเอกสาร บว.13 ไปยังบัณ ิตวิทยาลัยและบันทึกลงระบบ

เมื่อบัณ ิตวิทยาลัยพิจารณาเห นชอบแล้วส าเนาเอกสาร บว.13 
แจ้งงานทะเบียนเพื่อบันทึกในระบบสารสนเทศนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบัณ ิตศึกษา

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเปล่ียนระดับการศึกษา (บว.13)

เสนอเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร
และหัวหน้าสาขาวิชาให้ความเห นชอบและลงนาม

นักศึกษา

นักศึกษา
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ข้อมลูอาจารยป์ระจ าบณั ติวทิยาลยั 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557  ึง 2561 
1. หลักสูตรปรัช าดุษฎีบัณ ิตและวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ  นาคะสรรค์  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ*์ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุชาติ ** 
 4) ดร.จุ ารัตน์ อินทปัน*  
 5) ดร.เอกสิษ ์ อนันต์เจริ วงศ์* 
 1.2 อาจารยป์ระจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  เชื่องชยะพันธุ์  
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร  
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ธิดา  รักกะเปา 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บั  ัติ  เฉิดฉิ้ม 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารมี  หนูนิ่ม 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ 
 6) ดร.วาริช  วีระพันธ์ 
 7) ดร.สายสุนีย์  จ ารัส 
2. หลกัสูตรปรชั าดุษฎีบณั ติและวทิยาศาสตรมหาบณั ติ สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ หลักสตูรใหม ่พ.ศ.2557 
 2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ  เหล่าดี  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที*  
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร  
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 
 5) ดร.จรีพร เรืองศร*ี 
 6) ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท*  
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุ เสริม  วิทยช านา กุล 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  ค ้าช ู
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3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณั ติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556 
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา*  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   ิติธนากุล 
 3) ดร.เยาวพรรณ  สนธิกุล* 
 4) ดร.สุชาติ  เชิงทอง* 
 5) ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์* 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3.2 อาจารย์ประจ า 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  นวลศรี 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  รัตนวุฒิ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข ิตา  กา จนโสภา 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร  ศรีสวัสดิ  
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี  ค าสีเขียว 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ จมาภรณ์  พิมพา 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ 
  6) ดร.จรัสลักษณ์  เพชรวัง 
  7) ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด 
  8) ดร.ดาริกา  คงฤทธิ  
  9) ดร.นิตยา  อัมรัตน ์
  10) ดร.ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา 
  11) ดร.พจนาร   แก่นจันทร์ 
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ข้อมูลส าหรบันกัศึกษาทีเ่ข้าศึกษาปกีารศึกษา 2560  ึงปัจจบุัน 
4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณั ติ สาขาวิชาเคมปีระยกุต์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) Associate Professor Dr.Seppo Karrila 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช  ชุมแก้ว* 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ธิดา  รักกะเปา 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  ใคลคลาย* 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชา วุฒิวงศ์* (อยู่ระหว่างเปล่ียนแปลง) 
 6) ดร.ธีรศักดิ   ปั้นวิชัย (อยู่ระหว่างแต่งต้ัง) 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสลักษณ์  เพชรวัง 
  2) ดร.ธีรศักดิ   ป้ันวิชัย 
 
ข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561  ึงปัจจุบัน 
5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวทิยาการค านวณ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
 5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ* 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์* 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุ  ิสา แ ่หล่อ 
 5) ดร.ภัทราพร วรินทรเวช 
 6) ดร.ณั พล บุ น า* 
 7) ดร.วิชุตา แ ่เจีย* 
 8) ดร.อเนกวิทย์ บุ เกษม* 
 9) ดร.บุ ฤทธิ  ชูประดิษ ์ 
 10) ดร.จินดา คงเจริ  
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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5.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  อินทรสิทธิ  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร  ศรีสวัสดิ  
 3) ดร.สุภาภรณ์  ชัยอารยะเลิศ 
 4) ดร.สุวัฒน์  จุ าพฤทธิ  
 5) ดร.อภิรั   วานิชสมบัติ 
 6) ดร.อภิวัฒน์  อายุสุข 
 7) ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ 
 
ข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562  ึงปัจจุบัน 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ติ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 6.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา* 
 2) Asst.Prof.Dr. Karthikeyan Venkatachalam  
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  รัตนวุฒิ* 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข ิตา  กา จนโสภา 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร  ศรีสวัสดิ  
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี  ค าสีเขียว 
 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ 
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   ิติธนากุล* 
 9) ดร.จรัสลักษณ์  เพชรวัง 
 10) ดร.นิตยา  อัมรัตน ์
 11) ดร.ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา 
 12) ดร.เยาวพรรณ  สนธิกุล* 
 13) ดร.สรายุทธ  อ่อนสนิท 
 14) ดร.สุชาติ  เชิงทอง 
 15) ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์ 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 6.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรสุดา  หวลกะสิน 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ   จันทรัตน์ 
 3) ดร.ดาริกา  คงฤทธิ  
 4) ดร.รพีวรรณ  โสวรรณปรีชา 
 5) ดร.อติพล  พัฒิยะ 
 6) อาจารย์ปิยรัตน์  นาควิโรจน์ 
 7) ดร.พจนาร   แก่นจันทร์ 

7. หลักสูตรปรัช าดุษฎีบัณ ิตและวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า และทรัพยากร
ประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ   เหล่าดี 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา  พงษ์ทิพย์พาที* 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรุษา  กฤษณะพันธุ์* 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  นิลวิเชียร 
 5) ดร.จรีพร  เรืองศรี* 
 6) ดร.สุวัฒน์  จุ าพฤทธิ  
 7) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุ เสริม  วิทยช านา กุล (อยู่ระหว่างการแต่งต้ัง) 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข ิตา  กา จนโสภา 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  ค ้าชู 
 3) ดร.ดวงรัตน์  ชูเกิด 
 4) ดร.ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา 
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8. หลกัสูตรปรชั าดุษฎีบณั ิตและวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 8.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ   นาคะสรรค์* 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  เชื่องชยะพันธุ์ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ*์ 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา  สุชาต*ิ 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวลักษณ์  วิสุนทร 
 6) ดร.จุ ารัตน์  อินทปัน* 
 7) ดร.เอกสิษ ์  อนันต์เจริ วงศ์* 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ีตีไ ยีดะห์  สายวารี 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ธิดา  รักกะเปา 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ จ  ศรีนวลจันทร์ 
 
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ 
ข้อมูลส าหรบันกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาปกีารศกึษา 2557  ึง 2561 
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
 9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิต ศรีไหม* 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ 
 3) ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์* 
 4) ดร.ฬุลิยา ธีระธั ศิริกุล* 
 5) ดร.ยุวดี ลีเบ น 
ค าอธบิาย  
 ( * ) หมาย ึง ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.2 อาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ   จินดาบ  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย 
 4) ดร.วิชุตา  มาชู 
 5) ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง 
 


